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 ميحرلا نمحولا هللا مسب

 «نيملاعلل ةمحرو سانلل ةفاك ًادمحم انديس لسرأ يذلا هلل دمحلا

 هبطاخنو ,نيعمجأ قئالخلا ىلع هلّضفو ءاميحر ًافوؤر نينمؤملاب هلعجو

 هللا ْلْضَف َناَكَول :هلوقو 24" ميِظَع ٍقْلُش ىَلَعَل َكّنِإَوط :ىلاعت هلوقب
 اي» ««يبنلا اهيأ ايبد هادانو مهئامسأب هلسرو هقايبنأ ىدانو «“”ًاميظَع ٌكْيَلَع

 ةنرصنيلو هب ٌنْئمْؤَيَل مهيلع دهعلا ذخأو ءًاميظعتو هل ًاميركت ««لوسرلا اهيأ
 نم هب ىرسأو ء.اميرك ًالوسر مهل ناكو هتمأ تاداس نم كلذب اوناكف

 هب ناك مهّلكو ًامامإ مهب ىَلصف ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا

 ةيؤرب هّصخو «ىلعألا لحملاو ىلعلا تاومسلا ىلإ جورعلاب همركأو .ًامومأم
 هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص ءًامّيلكت همّلكو رصح الو ٍفيك الب ةسدقملا هئاذ

 ىلع لص ّمهللا ءاميقتسم ًاطارص نينمؤملا نم مهاده نم رئاسو هباحصأو

 هلآ ىلعو .يمألا يبنلا كقلخ ريخو كلوسرو كيبنو كدبع دمحم انديس

 «ناكمإلا ةرئاد امهلامكب ناألمي نيمئاد ًامالسو ٌةالص ملسو هبحصو

 نسحلا عاونأ نم ىهلآلا مركلا هيضتقي ام لك امهعمجب نادرفنيو

 هاوسل وأ هل اهتدرأ يتلا تاميلستلاو تاولصلا لئاضف ناعمجيو ؛ناسحالاو

 يف دحأل هترّذق ريخ امهنع لشي الو «لابقتسالاو لاحلاو يضاملا يف

 )١( ةيآلا ملقلا ةروس 4.

 ةيآلا ءاسنلا ةروس (؟) 1١7.



 ال ام لك نم امهب ينرهطت .لاعفألاو ٍءامسألاو تافصلا نساحم نم نيرادلا

 ريخ لك ينيلوثو ريض لك ينيفكتو «تاين وأ لاوقأ وأ لاعفأ نم ينع كيضري
 . تامملا لدعبو ةايحلا يف

 ال هلضف ٌريثك .هملك ٌريبك ءةمجح ٌريغص باتك اذهف «دعب اما#»

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةريس نم ًاجذومنأ هيف ٌتعمج .ُهلهج ًانمؤم عسي

 هللا ىلص هنع درو امو ةيوامسلا بتكلاو نآرقلا يف ةدراولا هلئاضفو ملسو
 هم هع 2 '

 ةمعنب اماو# : ىلاعت هلوقب المع هيلع هللا معنب هيف ثدحت اميف ملسو هيلع

 هفاصوأو هئامسأ نساحم نم مهريغو هباحصأ نع درو امو «ْثتَّدَحَف كبَر

 ةثاغتسالاو هتبحمو هميظعت ىلع مالكلاب هتمتو .هلئالدو هتازجعمو هلئامشو

 .ملسو هيلع هللا ىلص هترايزو هب

 ةلضافلا ةلماكلا هتاذ لئاضف نّيِب امنإ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملعاو

 وهو الإ لامك الو لضف نوكلا يف دجوي ملو ءاهنم لضفأ الو لمكأ ال يتلا
 وّلعو هردق ةعفر هّتمأ فّرعيلو هيلع ىلاعت هللا ةمعنب ًاثدحت ءاهنع رداص

 بسحب هايإ مهتبحمو هل مهريقوتو هب مهناميإ نوكيل «ىلاعت هللا دنع هتلزنم
 ءاهنامتك هل زوجي الو ءاهنايب همزلي يتلا نيدلا رومأ مهأ نم كلذو .؛كلذ

 . ىلاعت هللا نم يحوب الإ كلذ نم ءيش ملسو هيلع هللا ىلص هنم ردصي ملو
 كلذلو 4« ىَحوُي ّيَحَو الإ َرُه ْنِإ ءىوُهْلا َنَع ُقِطْنَي اَمَوظ ىلاعت هللا لاق
 هللا ىلص رخفلا ىفنف ««رخف الو ةمايقلا موي َمدآ دلو ديس انأ :لوقي ناك

 هيلع هللا ىلص هتقفش نمف :كلهيف هيف نيرصاقلا ضعب همهوتي ملسو هيلع

 .4و 7 نيتيآلا مجنلا ةروس )١(



 نآل #«ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» :هلوق ىلع رصتقي مل هتمأ ىلع ملسو

 رخفلل اهلقي مل هنأ نيبف ءرخفلا  هريغ نم تردص ول  لمتحت ةرابعلا هذه

 هللا دنع هتلزنم ولعو هماقم ةعفر هتمأ فيرعتو هلاح ةقيقح نايبل اهلاق امناو

 يف اوبعتي الثل ثيدحلا ةمتت وه امك ىمظعلا ةعافشلاب هدارفناو «ىلاعت

 .ءاعفشلا بّلطتب رشحملا

 يحم خيشلا لاق :«رهاوجلاو تيقاويلا» هباتك يف ينارعشلا مامإلا لاق

 لوأو عفاش لوا هتأب ملسو هيلع هللا ىلص انربخأ امنإو :هنع هللا يضر نيدلا

 يبن دعب يبن ىلإ باهذلاب لصاحلا بعتلا نم حيرتسنل انيلع ةقفش عفشم
 هماقمب انمالعإ دارأف «يسفن يسفن :لوقي مهنم لكو «ميظعلا مويلا كلذ يف

 هيلع هللا ىلص هتبون يتأت ىتح .نيحيرتسم انناكم يف ربصنل ةمايقلا موي

 هيسنو هغلب وأ ثيدحلا اذه هغلبي مل نم لكف اهل انأ ءاهل انأ» :لوقيو ملسو

 ىلإ هعم مادو كلذ هغلب نم فالخب ءيبن دعب يبن ىلإ هباهذو هبعت نم دب ال

 يف لاق امنإو .ةمألا ىلع هتقفش رثكأ ام ملسو هيلع هللا ىلصف .ةمايقلا موي

 ءايبنالا نم مدآ دلو ديس ينوكب رختفأ ال يأ «رخف الو# :ثيدحلا رخآ

 مكحب ةمايقلا موي بعتلا نم مكتحار كلذب تدصق امنإو ءمهنود نمف

 ّىكز امف . عّفشم لوأو عفاش لوأ نوكأ نأ لجوزع هللا نم يل قباسلا دعولا
 ةمئآلا عيمج ةيكزت كلذكو ءحيحص ضرغل الإ هسفن ملسو هيلع هللا ىلص

 مهسوفن رخف ةيؤر نع نوهُزنم مهناف .حيحص ضرغل الإ نوكت ال مهسفنأل
 .ها قلخلا نم دحأ ىلع

 قباسلا ثيدحلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هتدايس صخ ةمكحلا هذهلو

 قلخ عيمج ديسو لب سانلا ديس ملسو هيلع هللا ىلص وهف الإو ةمايقلا مويب

 ًاروهظ رهظت امنإ قئالخلا ىلع هتدايس نكلو ةرخآلاو ايندلا يف ىلاعت هللا

 هتمأ نم فلاخملاو قفاوملا اهدهاشيو اهب ملسيف ةمايقلا موي نيملاعلل أمات
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 يف ملسو هيلع هللا ىلص ناك كلذ عمو «ملسو هيلع هللا ىلص ممألا رئاسو

 هلئاضف ةرثكل ةيهولألا هيف دحأ دقتعي نأ نم ًافوخ لوقي نايحألا ضعب

 ءدبع انأ امنإ» :هريغ يف اهودقتعا امك ملسو هيلع هللا ىلص هتازجعمو

 '”ينورطت ال» :لوقي ةراتو «دبعلا لكأي امك لكآو .دبعلا سلجي امك سلجأ

 نا نيب كّلملا هرّبخو «هلوسرو هللا ٌدبع اولوق ؛ىسيع ىراصنلا ِتَرْطأ امك
 ًاموي عوجأ» :لاقو ًادبع ًايبن نوكي نأ راتحاف ءًادبع ًايبن وأ ًاكلم ًايبن نوكي

 هبشأ امو هللا ثركش ثتعبش اذإو هللا تلأس تعج اذإف ءاموي عبشأو

 هلل هتيدوبع ةقيقح اهيف ملسو هيلع هللا ىلص نيب يتلا ثيداحألا نم كلذ
 نبا انأ امنإ «كيلع ينوه» هتفاحخ ةأرمال هلوقك «نيعضاوتملا ديس هنأو ىلاعت

 .«”ديدقلا لكأت ثناك شيرق نم ةأرما

 امو ةميركلا هسفن ملسو هيلع هللا ىلص هب فصو اميف سيل هنأ ملعاو

 توعنلاو ةليمجلا فاصوألا نم مهدعب نمو هباحصأ نم هريغ هب هفصو

 ال» :هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىهن يذلا ءارطإلا نم ءيش ةليلجلا

 امم ءيش يف سيلو ءانثلا يفدحلا ةزواجم ءارطالا ىنعم نإف «ينورطت

 هعيمج وهف ٍدحلا ةزواجم ليمجلا ٍءانثلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هب فصو

 عقاولاب رابخإلاو ةيقيقحلا هفاصوأ ركذو ةحيحصلا هلاوحأ ةياكح نع ةرابع

 لاق ءيش يف ءارطإلا نم كلذ سيلو ءملسو هيلع هللا ىلص هنوؤش يف

 : يريص وبآلا مامالا

 .مكتحاو هيف ًاحدم ٌتشامب ٌمكحاو مهّيِبت يف ىراصنلا هتعّدا ام عد

 .هيلع ءانثلا يف غلابو هحدم :هيرطُي هارطأ )١(
 .سمشلاو ءاوهلا يف ففجملا محللا (0)
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 هيف ةيهولألا اوعّدينأ وه ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىهن يذلا ءارطإلاو

 هيلع هللا ىلص لاق كلذلو مالسلا هيلع حيسملا يف ىراصنلا اهاعّدا امك

 هيف ىعّدا دحأ دجوي ملو :«ىسيع ىراصنلا ِتّرْطَأ امك ينورطت ال» ؛ملسو
 ةياغلا ىلإ هتازجعم ةرثكو هلئاضف لامك عم ملسو هيلع هللا ىلص ةيهولآلا

 ًامئاد هنوكلو ءهل هللا نم ًةيامح ىلاعت هللا قلخ نم دحأ يف دجوت مل ىتلا

 مهللا ءنيكسم انأ امنإ ,دبع انأ امنإ) :لوقيو هلل هتيدوبع مهل رركي ناك

 . .«نيكاسملا ةرمز يف ينرشحاو ًانيكسم ينتمأو ًانيكسم ينيخأ

 هيلع لوصحلاو هتعلاطم لهستل ءطسبلا لك باتكلا اذه طسبأ ملو

 اهبعوتست ال ًادج ةريثك ملسو هيلع هللا ىلص هلئاضفف ًآلإو ءدحأ لكل

 تعمج دقو ملسو هيلع هللا ىلص هتازجعم اهتلمج نمو «ةريثك تادلجم

 امو ريبكلا عطقلاب ًاسارك نيسمخ وحن «نيملاعلا ىلع هللا ةجح» يباتك اهيف

 ةريثك كلذ يف تادلجم ةدع ىلع ةلمتشملا ةلوطملا بتكلاو «هيف اهتيفوتسا

 نمؤملا ةفرعم نم دوصقملا هب لصحي هراصتخا عم باتكلا اذه نكلو

 ىنغتسي ال يذلا ليصفتلا ضعب عم ملسو هيلع هللا ىلص هلئاضف لمجم

 دارأ نمو ءهلك كرتُي ال هّلك كردُي ال امو ,نكْمُت ال كلذب ةطاحإلا ذإ دنع

 عيمجب ةيدمحملا لئاضفلا ةرثك ىلع عالطالا ةيلعلا ممهلا باحصأ نم

 عمجأ نأ يتين يفو .نأشلا اذه يف ةفلؤملا ةلوطملا بتكلا عجاريلف اهعاونأ

 لوصولا ليبس يل لهسو «هيلع ينردقو هل هللا ينقفو الفاح ًاريبك ًاباتك اهيف

 . ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع .ميركلا يبنلا اذه هاجب «هيلا

 عفانلا بولسألاو . ليمجلا عطاسلا هجولا اذه ىلع مث نأ دعبو



 . ملسو هيلع هللا ىلص ةيوبنلا هتريس صيخلت يف :ةمدقملا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هئامسأ يف :لوألا بابلا

 هيلع هللا ىلص هلئاضف يف ةدراولا ةينارقلا تايآلا يف : يناثلا بابلا

 .اهريسفتو ملسو

 بتكلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هلئاضف نم درو اميف :ثلاثلا بابلا

 .نيثدحملا ةياور نم ةقباسلا ةيوامسلا

 ملسو هيلع هللا ىلص اهيف نيب يتلا ثيداحألا يف :عبارلا بابلا

 .«ْثّدَحَف َكَيِر ٍةَمْعِنب اًمأَو» : ىلاعت هلوقب المع ةميركلا هسفن لئاضف

 هللا ىلص ةفيرشلا هلئامش ىف ةدراولا ثيداحألا يف :سماخلا بابلا

 ْ .ملسو هيلع

 هللا ىلص هتازجعمو هتوبن لئالد نم ءيش ركذ يف :سداسلا بابلا

 ٠ . ملسو هيلع

 هترايزو هب ةثاغتسالاو هتبحمو هميظعت ىلع مالكلا يف : باتكلا ةمئتاخ

 .ملسو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 دع 36 د
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 ملسو هيلع هللا ىلص ةيوبنلا هئريس صيخلت يف ةمدقملا

 نب بّلظُملا دبع نب هللا دبع نب دمحم  ملسو هيلع هللا ىَّلص وه
 بلاغ نب يول نب بعك نب ةّرُم نب بالك نب ّيصُت نب فانم دبع نب مشاه

 رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب

 هيلع هللا ىلص هبسن ٌمْفرو هيلع عمجم اذهو .ناندع نب دعم نب رازن نب
 .هتوبث مدعل هريغو كلام مامإلا ههرك مدآ ىلإ ملسو

 ماع نينثالا موي لوألا عيبر رهش يف ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص دلو

 «ىرصب روصق هل تءاضأ رون اهنم جرخ هتعضو نيح ةئمآ هّمأ نإو «ليفلا

 ناك ليقو «ةثالث وأن اماع هرمعو هوبأ تامو .ءامسلا ىلإ عفترم هرصبو عقوو

 ماقأف ةيدعسلا ةميلح اهدعبو «ءبهل يب أ همع ةيراج ة ةبيوث هتعضرأو 0م

 هيلع تفاخف هردص قشف ليربج هاتأف .«ماوعأ ةعبرأ دعس ينب يف اهدنع

 هب ةعجار يهو تضرمف هلاوخأ ةرايزل ةنيدملا ىلإ هب تجرخف همأ ىلإ هتدرف
 نيئس تس وحن ملسو هيلع هللا ىلص هرمع ناكو .«”ءاوبألاب تئفدو تتامف
 نيس 10أ ماش ىلإ افكت كنب باعحلا دبع هدجس ىلإ نمي يأ مأ هتلمحف

 رمأو .هتيبرتو هتلافك فرشب رختفاف بلاط يبأ همع ىلإ هب ىصوأو ىتامو
 ةقفارملا قيرطب هتمزالمب موقي نأ مالسلا هيلع ليفارسإ هنأشب ىلاعت هللا

 .دلولا نم نطبلا يف لمحُي ام :ميملا نوكسو ءاحلا حتفب ءلمحلا )١(

 .ةنيدملاو ةكم نيب عضوم )١(
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 ليربج رمأ مث «ةنس ةرشع ىدحإ هل مت نأ ىلإ هنيرق ناكف ةنراقملاو

 رفاسو ءهملكيو هل رهظي مل نكل ظفحلاو ةنراقملاو ةقفارملا قيرطب هتمزالمب

 هنم ىأرف بهارلا اريحب هآرف ىرصُب ىلإ لصو ىتح ماشلا ىلإ همع عم
 ةرشع ىتنثا هرمع ناكو دوهيلا هلتقي الئثل هب عجرا همعل لاقف ةوبنلا تامالع

 , ةنس

 ىأرف ىرتشاو عابف ةجيدخل ةراجت يف ""ةرسُيُم ص ماشلا ىلإ رفاس مث

 هتبيطخف ةجيدخ ربخأف «بهاوملا نم هب صح امو تئاجعلا ةرسيم هلم

 ىعدي راصو «نيعبرأ تنب يهو ةنس نيرشعو سمخ نبا وهو اهجوزتف

 .ملسو هيلع هللا ىلص نيمألاب

 عضي نميف اوفلتخاو تيبلا شيرق َتْنَب ةنس نوثالثو سمخ هل مت املف
 هللا ىلص هديب هعضوف هعضي يذلا هنأب اوضر مث .اوعزانتو هّلحم رجحلا

 راص مث ًاصخش ىري الو ًانايحأ ًاتوص عمسُي ٍذئموي نم راصو « ملسو هيلع

 .ًارون ىري

 لبج يف يلتخي ناكف دارفنإلاو ةولخلا بحأ يحولا مايأ تبرق املو

 : حيصف ناسلب هل لاق الإ رجح الو رجش ىلع رمي ال راصو «ركذلاب ءارج

 وه امنيبف .ًائيش ىري الف ًالامشو ًائيمي رظنيف .هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 رهظ ذإ ءارج لبج ىلع ًامئاق هرمع نم ًاماع نيعبرأ يضم دنع كلذو كلذك

 مث .ةمألا هذهل هللا لوسر تنأو ليربج انأ دمحم اي رشبأ :لاقف صخش هل

 :لاقفءوعأر قاد: لاقو هذي يفاهعضوف رهوجيب ةعصرم ريرح نم ةعطق هل جرخأ

 .دليوخخ تنب ةجيدخ مالغ وه )١(
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 انأ ام لاقف ىىآرقار : لاق مث دهجلا هنم غلب ىتح“هطغو هّمضف .ءىراقب انأ ام

 ْمَل اًمإم :هلوق ىلإ «َكِّيَر مْسآِب أرقا» :لاق مث ًاثالث كلذك هطغف .ءىراقب

 ىلع هسلجأف ضرألا ىلإ هعم لزنف .لبجلا ىلع نم لزنا :لاق مث“74مَلَْي

 نيع تعبتف ضرألا هيلجرب برض مث نارضخأ نابوث هيلعو ضيبأ ”كوُنْرُد
 هجو هب شرف ٍءام نم ًافك ذخخأ مث ءهلعفك لعفي نأ هرمأو ليربج ًاضوتف ءام

 .اذكه ةالصلا :لاقو نيتعكر هب ىلص مث ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةتتبتق يسفن ىلع تيشخ :لاقو ةجيدخ ىلع صقو ةكم ىلإ عجرف باغو
 ىأر ام هيلع صقف لفون نب ةقرو هب تتأ مث ءنمآ نم ّلوأ تناكف هتقّدصو

 لزنأ يذلا ”سومانلا اذه :لاقو .لاجرلا نم نمآ نم لوأ ناكف هقّدصف
 ّيجرخُم وأ :لاق .كموق كجرخي ذإ ًايح اهيف نوكأ ينتيل . ىسوم ىلع

 . يدوع الإ هب تثج ام لثمب دحأ ءاج ام :لاق ؟مه

 سانلا وعدي ةنس ةرشع ثالث ةكمب ماقأ مث .ركب وبأو يلع ملسأ مث

 تلوخ ةرجهلا دعب مث سدقملا تيب هتالص يف لبقتسي ناكو «نيدلا ىلإ

 ثالث اهيف اوفتخاف مقرالا راد اوذختاف نوملسملا رثكو «ةبعكلا ىلإ ةلبقلا

 نآرقلا ىلاعت هللا لزنأو ًارهج مالسالا ىلإ اعدف نيدلا راهظاب رمأ مث «نينس

 نم ةعامج ْرقأو «هتضراعم نع اوزجعو اوردقي ملف هنم ةروسب مهاّدحتف

 مهيلع تبلغ نكل رشبلا مالك نم سيل هنأو ىرتفم ريغ هنأب نيكرشملا
 .مهرش هللا هافكو اوكلهف ةعامج هب أزهتساو ةوقشلا

 .اديدش ًارصع هرصعو هسيك : 2 ىشْلا ٌٌطغ :لاقي )١(

 .0- ١ تايآلا قلعلا ةروس )1١(

 .ريصق لمخ وذ ؛هيلع سلجُي طاسب :كونردلا (1)
 .- تاقيرعت هللا هعرش يذلا عرشلا وه :سومانلا (8)
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 ام اوكشو بلاط يبأ همع ىلإ شيرق رافك ىشم مالسإلا اشف املو

 ىلص ىضمف «هنع بذي وهو كلذ رركتو مهنيد مذو مهتهلا بس نم هوعمس
 ءرحاس اذه :اولوقي نأ شيرق ثعمجأف .ديحوتلاب رهجي ملسو هيلع هللا

 هرمأ عاش دقو اوقرتفاف «سانلا هنم نورّذحي مسوملا مايأ قرطلا ىلع اؤدعقو

 مهارأف ةيآ هنم اوبلطف ملسأ نم بيذعتو هئاذيإ يف اوذحأف ءهركذ راسو

 ىلع دتشا اّملو ءًانايغط رافكلاو ًاناميإ اونمآ نيذلا دازف رمقلا قاقشنا

 مث «نينس سمخ اهب اوماقأف ةشبحلل مهنم عمج رجاه ءالبلا نيملسملا

 هل شيرق ةاداعم تمظعف اوعجرف ًالطاب هودجوف اوداعف شيرق مالسإ مهغلب
 . .مهوعيابي الو مهولاوُي الو مشاه ينب اوحكاني ال نأ ًاباتك اوبتكف هبحصلو
 ٌدتشا ىتح نينس ثالث بعشلاب مهورصحو ةبعكلاب هوقلعو .الو .. الو
 هيبن هللا علطأو عوجلا نم "نوغاضتي مهنايبص تاوصأ تعمّسو ءالبلا مهب

 .هللا ركذ يقبو ملظو روج نم ةفيحصلا يف ام تلكأ "ةضرآلا ىلع
 اهبتاك دي تّلشو كلذك تدجؤوف اهوجرخأف ملسو هيلع هللا ىلص مهربخأف

 .بعشلا نم مهوجرخأف

 فصنو ماع دعب مث «كلذل نزحف ةجيدخ مث بلاط وبأ همع تام مث
 الع مث ."قارثبلا رهظ ىلع سدقلل ةكم نم ملسو هيلع هللا ىلص هب يرسأ
 الع مث .هب اوحرفف ءامس يف دحاو لك ءايبنألا ىتأق ليربج هعمو ءامسلا ىلإ
 هيلع هللا ضرفف ىّلدتف اند مث .رادقألاب مالقألا ريرص هيف عميس ىوتسم ىلإ

 ىسوم ةراشإب فيفختلا هلأسيو هعجاري لزي ملف ءةالص نيسمخ هتمأ ىلعو

 .نوروضتيو نوحيصي )١(
 .هوحلو بشخلا لكأت ةبيود )32

 . باودلا نم عون (9)



 هبّذكو قيدصلا هقّدصف مهربخأ حبصأ املف .ًاسمخ اهلعج ىتح مالسلا هيلع

 ليربج هيلإ هعفرف .لبق هآر نكي ملو سدقملا تيب ةفص نع هولأسو رافكلا

 .ًادانع اودحج نكل هبيذكت مهنكمي ملف مهل هفصو ىتح

 ىلع هسفن ضرع ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملل ىذألا دتشا املو

 أزهيو ضرعي مهنم لكف ءهبر ةلاسر غلبيل هيمحيو هيوؤي نَم بلطي لئابقلا
 ٌعيمج ملسيف ملسي مهنم دحاولا راصف راصنألا هل هللا حاتأ ىتح هب

 نأ ركب وبأ دارأو ءنوملسملا اهيلإ رجاهف ةنيدملاب مالسالا اشفف «هتريشع

 ةريهف نب رماع امهعمو رْوَّت ٍراغ ىلإ اجرخف ًاعم ارجاه ىتح هعنمف رجاهي

 هللا ىمعأو لحاسلا قيرط اوكلسف .قيرطلا ىلع لدي طقيرأ نباو امهمدخي
 هيلع اعدف «مهلتق ديري مهعبتف « ينانكلا كلام نب ةقارس مهآرف وّدعلا مهنع

 اي نامألا :ىدانف ضرألا يف هسرف تخاسف ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا

 مأ ةميخب اورم مث ءادحأ هيلع لدي ال نأ فلحو صلخف هل اعدف دمحم

 ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا رظنف . يدنع ام تلاقف اهوقستساف دبعم

 اهب امو دهجلا اهب ٌرضَأ ةاش :تلاق ؟هذه ام :لاقف ,ةميخلا "رسك يف ةاش

 هيلع هللا ىلص رفاسو .ةيقب؛اهل ىقبأو اوبرشف تبلحف اهعرض حسمف ءنَبِل

 مث ًاعبرأ اهب ماقف لّوأ عيبر”نم نينثالا موي "ابق ىلإ لصو ىتح ملسو
 لحترا مث .اهالص ةعمج لوأ يهو يداولا يف اهالصف ةعمجلا موي لحر

 ىنب ىتح بويأ يبأ رادب لزنف نآلا هدجسم لحمب هتقان تكربف ةنيدملا ىلإ
 لازف ءابولا ةريثك ةنيدملا تناكو .هلوح هبحص ىنبو هتاجوز لزانمو هدجسم

 ءاعبرأ ةالصلا مامتإ لزن مث ,"ةفحجلا ىلإ ىّمحلا اهنم هللا لقنو هئاعدب

 .تيبلا بئاج :فاكلا رسكب هرسكلا (1)
 .ةنيدملا برق عضوم وهو :رصقيو دمي (؟)

 . ماشلا لمهأ تاقيم وهو قةكم نع لايم /5 دعبي ناكم : ةفحجلا (1)
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 ءادتبا ناك ماعلا اذه يفو .هدجسم ىينبي رْفص ىلإ لوألا عيبر نم ماقأو

 ةلبقلا تلوخو «لاملاو رطفلا ةاكزو مايصلا ضرف يناثلا يفو ءناذألاب رمالا

 ترصقو ءريضنلا ينب عبارلا يفو ءادحأ ثلاغلا يفو ءأردب ازغو ةبعكلل

 ةوزغ سماخلا يفو .فوخلا ةالصو مميتلا عرشو رمخلا مرحو ةالصلا

 ةعيبو ةيبيدحلا ةرمع سداسلا يفو ءقلطُصُملاو ةظْيَرُق ينبو قدنخلا
 ةعقو نماثلا يفو ءءاضقلاةرمعو ربيخ عباسلا يفو ءجحلا ضرفو ناوضرلا

 ماع ىمسيو «قيدصلا ةجححو كوبت عساتلا يفو « ربيخنو ةكم حتفو نوم

 هيلع هللا ىلص هتافو رشع يداحلا يفو .عادولا ةجح رشاعلا يفو «دوفولا

 متأو نيدلا ملسو هيلع هللا ىلص هتمألو هل ىلاعت هللا لمكأ امل ءملسو

 يذلا مومسملا عارذلا نم ةلكأ نم ًاديهش هتمارك راد ىلإ هلقن ةمعنلا مهيلع

 رشعلا يف هضرم أدتباف ةداهشلاو ةوبنلا فرش هل هللا عمجيل ربيخب هل يدهأ

 لوحت هعجو دتشا املف .ةنوميم تيب يف ةرشع ىدحإ ةنس رفص نم ريخألا

 .ًاموي رشع ينثأ وحن ًاضيرم ماقأو ةشئاع تيبل

 هلسغو .روهمجلا دنع لوألا عيبر رهش رشع يناث نينثالا موي يفوتو

 نارقشو ديز نب ةماساو ,'”امهانيعي لضفلاو مثق هانباو «سابعلاو يلع

 هللا ىلص دّرجُي ملو .ءاملا لقني يجرزخملا يلوح نب سيؤأو ءاملا نابصب

 هصيمق تحت اهلخدأو ةقرخ هدي ىلع ىلع لعجو هصيمق نم ملسو هيلع

 ضيب بايث ةثالث يف نفُك مث .تالّسغ ثالث "رْدِسو ٍءامب كلذو هلسغف
 .جوف دعب ًاجوف :ىدارُ هيلع لاجرلا ىلص ٍةمامِع الو صيمق اهيف سيل
 مث ءاسنلا ىلص مث مهريغ لديو نوجرخي مث نولصيف جوف لخدي
 . نايبصلا

 .ةسمخلا لاعفألا نون تابثإب «امهنانيعي» : حصفألاو ىلوالا ةعبطلا يف اذك )١(

 .هريغو 40/١ ةباصإلا يف امك «سوأ» باوصلاو «ىلوألا ةعبطلا يف اذك )١(
 .بيط ولوس رمُث هل هرجشو . ىتوملا لسغ يف لمعتسملا نوحطملا قرولا :ردسلا هةف
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 :لاق ناك هنوكل اهيف ضبق يتلا ةعقبلا يف ملسو هيلع هللا ىلص نفد مث

 ربقلا لخشدو هتحت هل رفُو هشارف عفّرف «ضبق ثيح نفد آلإ يبن ضيق ام»
 ناك ةفيطق هربق يف هل شرفو «سؤأو ةماسأ : ليقو .نوروكذملا ةعامجلا

 . هبئاوجب لَم هل ءاسك يهو ءهدعب دحأ اهسبلي ال :اولاقف ءاهشرتفيو اهسبلي
 ءربقلا بناج يف هل اوقش يأ ًادحل هل اوذختاو ."ةلاهإلا لبق تجرخأ ليقو

 هربق اولعجو .ملسو هيلع هللا ىلص هيلع تقبطأ مث «تانيل عست هيلع بصُنو
 كرتشاو ادراب ًٌءام هيلع اوّشرو ءضرألا يف ًاتطال الو ًامنسم ال ًاحطسم فيرشلا

 .ايندلا تملظأو نسلألا تسرخو لوقعلا تشاطو ؛ءازعلا يف مهلك سانلا

 ةليل تناكو .ءاثالثلا ةليل ليقو ءءاعبرألا ةليل ملسو هيلع هللا ىلص نفدو
 لاق « يحولا عاطقناو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دقفل «ةملظم يأ «ءاليل

 ناكو ءانبولق انركنأ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هبارت نم انيديأ انضفن ام : سنأ

 هتعمج ام .ه | . ملسو هيلع هللا ىلص ءيهاودلا عظفأو بئاصملا مظعأ هتوم

 ةريسلا نم ةيفوصلا تاقبط ةمدقم يف يوانملا مامإلا هصخل امم راصتخاب

 . ةيوبنلا

 نب ةرهُز نب فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ : (ملسو هيلع هللا ىلص همأ)
 . بالك

 لوأ يهو دلْيَو تنب ةجيدخ :نه :(ملسو هيلع هللا ىلص هتاجوز)
 ىتح اهيلع جوزتي ملو ءاهنم ميهاربإ انديس ريغ هدالوأ عيمجو اهجوزت نم

 ركب يبأ تنب ةشئاعو .اهنع هللا يضر ةعمز تنب ةدوسو .اهنع هللا يضر تتام

 ةنيدملا يف اهيلع لخدو نيتنسب ةرجهلا لبق ةكمب اهجوزت امهنع هللا يضر
 ةبيبح مأو .امهنع هللا يضر رمع تنب ةصفحو .اهريغ ًاركب جوزتي ملو ةروئملا

 .بارتلا هيلع اوليهي نأ لبق يأ )١(
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 ةملس مأ يهو ةيمأ يبأ تنب دنهو .امهنع هللا يضر نايفس يبأ تنب ةلمو

 ثراحلا تنب ةيريوجو .اهنع هلل يصر شحج تنب بنيزو .اهنع هللا يضر

 ثراحلا تنب ةنوميمو .اهنع هللا يضر ريبخ تلب ةيفصو .امهنع هللا يضر

 تتامو .اهنع هللا يضر «نيكاسملا مأ ةميزخ ثنب بنيزو .اهنع هللا يضر

 .هتايح يف

 .ةبيبح مأو ةيفص الإ ةدحاو لكل مهرد ةئامسمخ هئاسنل هقادص ناكو

 هللا دبعو .ىنكي ناك هبو مساقلا :(ملسو هيلع هللا ىلص هدالوأ)

 مهيبأ ىلع .ةمطافو .موثلك مأو .ةيقرو .بنيزو .رهاطلاو بيطلا ىمسيو

 تانبلاو .ًالافطأ مالسإلا لبق مهنم نونبلا تام .مالسلاو ةالصلا مهيلعو

 ةنيدملاب هل دلوو .اهنع هللا يضر ةجيدخ نم نهلكو .نملسأو مالسالا نكردأ

 .ةليل نيعبس نبا وهو تامو ءاهنع هللا يضر ةيطبقلا ةيرام هتيرس نم « ميهاربا
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 ةعبس هذعب ترخاتف ةمطاف الإ .ءملسو هيلع هللا ىلص هتايح يف اوتام مهلكو

 . رهشأ

 .ريبزلاو .مثقو .ثراحلا :(مالسلاو ةالصلا هيلع هتامعو همامعأ)
 .رارضو .لججحو .بهل وبأو .بلاط وبأو .ةحلط وبأو .سابعلاو .ةزمحو

 .ءاضيبلا ميكح مأو .ةربو .ةميمأو .ىورأو .ةكتاعو .ةيفصو .قاديغلاو

 . ةيفصو سابعلاو ةزمح مهنم ملسأ

 .نابوُتو .ةماسأ هنباو «ةثراح نب ديز :(ملسو هيلع هللا ىلص هيلاوم)

 .عفارو .ةلاضفو .عفار وبأو .راسيو .حابرو .نارقشو .ةسينأو .ةشيك وبأو

 .روبأمو .نامهطو .ديبع وبأو .ديبعو .لاله دج ديزو .ةركركو . معلمو

 وبأو .ةليفسو .بيشع وبأو .نينحو .ةريمض وبأو .ماشهو .دقاو وبأو .دقاوو
 .هتتضاح «ةكربو .عفار مأ ىملسو .ةنابل وبأو .يداحلا ةشجنأو . كنه

 .ىوضرو .ةرضحخو .دعس تنب ةنوميمو .ةناحيرو .ةيرامو
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 اتنبا ءامسأو دنهو .كلام نب سنأ :(ملسو هيلع هللا ىلص همادخ)

 .رماع نب ةبقعو .دوعسم نب هللا ديعو . نويملسألا ءبعك نب ةعيبرو ةئراح

 رذوبأو . يثيللا خادش نب ريبكو . يشاجنلا يتخأ نيا رمحمو .دعسو .لالبو

 . سيق دبع نب ناوكذو .ذاعم نب دعس :(ملسو هيلع هللا ىلص هسرح)

 . صاقو يبأ نب دعسو .رشب نب داّبعو .ماوعلا نب ريبزلاو .ةملسم نب دمحمو

 #0 سائلآ َّنِم َكُمِصْعَي هللآوط ةيآ تلّزن املو .لالبو . يراصنألا بويأ وبأو

 .ملسو هيلع هللا ىلص سرحلا كرت

 ىلإ :ةيمأ نب ورمع :(كولملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هلسر)
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك عضوف .ةمحصأ همساو .ىيشاجنلا

 يبنلا ةايح يف تامو .ملسأو ضرألا ىلع سلجو هريرس نم لزنو هينيع

 نب ةيحدو .بئاغلا ةالص هيلع ىلصف عست ةنس يف ملسو هيلع هللا ىلص

 يبنلا ةوبن هدنع تتبثف «لقره وهو ءرصيق مورلا كلم ىلإ :يبلكلا ةفيلخ
 هكلم ىلع مهفاخف مورلا هقفاوت ملف مالسإلاب مهف ملسو هيلع هللا ىلص

 باتكلا قزمف سراف كلم ىرسك ىلإ : يمهسلا ةفاذح نب هللا دبعو .كسمأف

 نب بطاحو .هل هللا باجتساف «قّرمم لك هكلم هللا قّرم» : مالسلا هيلع لاقف

 : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ىدهأو مالسإلا براقف سقوقملا ىلإ : ةعتلب يبأ

 ورمعو .ًابوث نيرشعو هرانيد فلأو ءِرلُدْلُد ءابهشلا ةلغبلاو «نيريشو «ةيرام

 نب طيلسو .املسأف ناَمُع يكلم ىَدْنْلُجلا ينبا دبعو رفيج ىلإ :صاعلا نب
 بهو نب عاجشو . همركأف ةماميلا بحاص ىلع نب ةذوه ىلإ : يرماعلا ورمع

 ىمرف «ءماشلاب ءاقلبلا كلم يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا ىلإ :يدسألا

 يبأ نب رجاهملاو . هللا هكلهأ مث رصيق هعئنمف «هيلإ رئاس انأ :لاقو باتكلاب

 .إ/ ةيآلا ةدئاملا ةروس ١١(

14 



 رذنملا ىلإ : يمرضحلا نب ءالعلاو . يريمحلا ثراحلا ىلإ : يموزخملا ةيمأ
 هيلع هللا ىلص هثعب : يرعشألا ىسوم وبأو .ملسأف ىواس نبا نيرحبلا كلم

 ريغ نم مهكولمو نميلا ةماع ملسأف ءلبج نب ذاعم هعمو نميلا ىلإ ملسو

 .لاتق

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هل بتك نمم :(ملسو هيلع هللا ىلص هباَتُك)
 .ابعك نب يبأو . مقرألا نب هللا دبعو .ةريهف نب رماعو «ةعبرألا ءافلخلا

 .تباث نب ديزو . عيبرلا نب ؛ ةلظنحو .ديعس نب دلاخو .سيق نب تباثو

 .مهنع هللا يضر .ةنسح نب ليبحرشو .ةيواعمو

 . يلع : (ملسو هيلع هللا ىلص هيدي نيب قانعألا نوب رضي اوناك نيذلا)

 .دادقملاو .تباث نب مصاعو .ةملسم نب دمحمو .ريبزلاو

 . يلعو .رمعو ركب وبأ :(ملسو هيلع هللا ىلص هباحصأ نم ءابجنلا)
 رامعو .دوعسم نباو .ةفيذحو .ناملسو .دادقملاو .ديزو .رفعجو .ةزمحو

 .مهنع هللا يضر لالبو .رساي نب

 ,ماوعلا نب ريبزلاو «ةعبرألا ءافلخلا :(ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا)

 ديعسو ءهللا ديبع نب ةحلطو .فوع نب نمحرلا دبعو ءصاقو يبأ نب دعسو

 .مهنع هللا يضر حارجلا نب ةديبع وبأو ءديز نب

 ليخلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو اسم هلع لا لص ةلوخإ

 .درولاو .برظلاو . فيلا .زازلو .ءاوهو .زجترملاو .بكسلا :

 ناكو .ةيليالاو .ةضفو .لُدلدلا ثالث لاغبلا نمو ؛ةجسو .حوالو .سرللاو

 تناكو .رقبلا نم ًائيش ىنتقا هنأ لقنُي ملف مُعْنلا امأو .روفعي . ىمسي رامح هل

 مَحْن نم ةّيرهمب ةدابع نب دعس هل لسرأو .ةباغلاب لبإلا نم '”ةحقَل نورشع هل

 .نبللا ةريزغلا ,بولحلا ةقانلا :ماللا حتفب ءةحقللا )١(

 ا



 ءاهيلع رجاه يتلا يهو. «ىوصقلا ملسو هيلع هللا ىلص هل تناكو « ليقع ينب

 نم هل ناكو .ءابضعلا يه ليقو ءاهريغ  يحولا لزن اذإ هلمحي ال ناكو

 . ضيبأ كيد هل ناكو .ةنيع ىعدت اهنبل برشب صتخي ةاش ملغلا

 ةعست ملسو هيلع هللا ىلص هل ناك : (ملسو هيلع هللا ىلص هحالس ركذ)
 .بوسرلاو .مذخملاو .فتحلاو .راتبلاو ."”ّيعّلَقلاو .راقفلا وذ :فايسأ

 رخآو .ملسو هيلع هللا ىلص هب دلقت فيس لوأ وهو .بيضقلاو .بضعلاو

 نيب لمحت «"ةّرئعو  عاقنيق ينب نم ةئالثو ىنثملا :حامر ةعبرأو «هيبأ نم هثرو

 .نوجرعلا ىمست ةرصخمو ؛عارذلا رّذق ”نجحمو «ءنيديعلا يف هيدي

 .يسق ةعبرأ ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو .قوشمملا ىمسي بيضقو

 باقُعلا ىلع هدي عضوف هل .يدهأ باقُع لاثمت هيلع سّرَتو «ةبْعَجو
 مالسلا هيلع دواد عرد هدنع ناك :لاقيو . لوضفلا تاذ ىمست عردو .بهذف

 هل لاقي “رفغم ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو .تولاج لتق موي اهسبل يتلا

 ةضف نم ميزبالاو ةضف نم ٍقّلح ثالث اهيف روشبم ميدأ نم ©ةقطنمو ءْغوبّسلا

 . ضيبأ ٌولُول هل ناك فرطلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص كرت :(ملسو هيلع هللا ىلص هئاثأو هباوثأ ركذ)

 رخآو ايراحص ًاصيمقو :نييراحص نيبوثو ءاينامي ارازإو ©ةرْبَح يبوث

 .فويسلا هيف عنصت ناكم ىلإ ةبسن )١(
 .ريغص حمر (؟)

 .سأرلا ةجوعم اصع ()
 .رويطلا رساوك نم (8)
 . ةوسنلقلا تحت سبلي سأرلا ردق ىلع درز )5(

 .طسولا هب ٌدْسُي ام (1)
 .نميلا دورب نم عون :ةربحلا ()
 .نامع يف راحص ةدلب ىلإ ةبسن (8)
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 ةئطال ًاراغص ّسنالقو ءضيبأ ءاسكو «©2ةصيمخو «ةينمي ةبجو «ًايلوحَس

 ياسو هيلع هللا ىلص هل تناكو ,© ةسرؤم ةفحلمو .ةئطال ريغ ًاعبرأو ءثالث

 "مد نم شارف هل ناكو .كاوسو ضارقمو جاع طشمو ةآرم اهيف عبر

 نم "وتو ءرخآ حدقو .عضاوم ةثالث نم ةضفب "”بّبضم حدقو .فيل هوشح

 عاصو ةعصقو ءرْفَص نم لّستخمو جاجز حدقو دبش نم بضخمو ةراجح

 هللا ىلص هللا لوسر دمحم :هشقن هئم هّصق .ةضف متاخو "!ةفيطقو ريرسو ّدمو

 ءاسك هل ناكو .امهسبلف ءنيجذاس نيِفْش يشاجتلا هل ىدهأو .ملسو هيلع

 اهسبلي ناك يتلا هبايث ريغ .ةعّمجلل «نابوّتو ًايلع اهّبهوف ءادوس ةمامعو دوسأ
 . ملسو هيلع هللا ىلص ءوضولا نم ههجو هب حسمي ليدنمو ءمايألا رئاس يف

 يبأ ظفاحلل .نوماملا نيمألا ةريس صيخلت يف نويعلا رون باتك نم « ىهتنا

 ىلإ يوانملا نع هتلقن ام دعب نم وهو «يرمعيلا سانلا ديس نب دمحم حتفلا

 .انه

 بابلا يف تركذ :(ملسو هيلع هللا ىلص هتوم دعب هتايح يف ليمكت)

 هللا ىلص «نينوكلا ديس ىلع ةالصلا يف نيرادلا ةداعس» يباتك نم عساتلا

 ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص هتيؤر ىلع مالكلا هيف تطسب يذلا ملسو هيلع م

 يف كلحلا ريونت» هباتك يف يطويسلا ظفاحلا نع هتلقن مالك ةلمج نم ءامانمو

 .نميلاب لوحس ةدلب ىلإ ةبسن ()
 .بايثلا نم عون (5)
 .سروملاب ةغوبصم ممر
 .دلجنلاب ىطغم «ةريغصلا ةّلسلاب اب هبشأ ءاعو (8)
 | : مدآلا )6(

 رس ىلحم (1)
 ريغص ءانإ (9)

 .رفصألا ساحنلا نم بايئلا لس ءاعو (8)

 .لمحت وذ ءاسك (9)

 ا



 ىلص هناف ةفيرشلا هتاذ ةيؤر عنتمت الو :هصن ام «كلملاو يبنلا ةيؤر ناكمإ

 نذأو ءاوضبُق امدعب مهحاورأ مهيلإ تّدر ءايحأ ءايبنألا رئاسو ملسو هيلع هللا

 دقو «يلفسلاو يولعلا توكلملا يف فرصتلاو روبقلا نم جورخلا يف مهل
 دنع ءايحأ ءايبنألا :ةوبنلا لئالد يف لاقو ءءايبنألا ةايح يف ًاوج يقهيبلا فلأ

 :يدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع روصنم وبأ ذاتسألا لاقو ءءادهشلاك مهبر

 دعب يح ملسو هيلع هللا ىلص انيبن نأ ىلع انباحصأ نم نوققحملا نوملكتملا

 ةالص هغلبت هنأو ءمهنم ةاصعلا يصاعمب نزحيو هتمأ ةعاطب رسب هنأو ءهتافو

 ائيش مهنم ضرألا لكأت الو ءْنوُلَبي ال ءايبنألا :لاقو .هتمأ نم هيلع يلصي نم

 ءامسلا يف هآر هنأ ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ربخأو هنامز يف ىسوم تام دقو

 هللا ىلص انيبن :انلق لصألا اذه انل حص اذاو .ميهاربإو مدآ ىأرو «ةعبارلا

 .رهاقلا دبع مالك ه | هتوبن ىلع وهو هتافو دعب ايح راص دق ملسو هيلع

 يف هتلقن امم روكذملا هباتك نم هدعبو اذه لبق يطويسلا مامإلا لقنو

 نم لصحف :هرخآ يف لاقو ءريثك ًائيش هلقنأ مل اممو «نيرادلا ةداعس» يباتك

 هدسجب يح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ثيداحألاو لوقنلا هذه عومجم

 وهو توكلملا يف ضرالا راطقأ يف ءاش ثيح ريسيو فرصتي هنأو ءهحورو

 راصبألا نع بّيغم هنأو .«ءيش هنم لدبتي مل هتافو لبق اهيلع ناك يتلا هتئيهب

 باجحلا عفر هللا دارأ اذإف «مهداسجأب ءايحأ مهنوك عم ةكئالملا تبيع امك

 الو ؛كلذ نم عنام ال اهيلع وه يتلا هتئيه ىلع هآر هتيؤرب هماركإ دارأ نمع

 .ه ا لاثملا ةيؤرب صيصختلا ىلا يعاد

 كلذ يف لوحفلا ةمئألا مالكو لوقنلا ةرثك ىلع علطت نأ تدرأ اذإو

 ال يناف ءروكذملا يباتكب كيلعف ًامانمو ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص هتيؤر يفو
 ىلص يبنلا ىلع ةالصلا ماكحأ نمو ؛كلذ نم هعمج ام عمج هريغ ًاباتك ملعأ

 بر هلل دمحلاو ,دئاوفلا دئارف نم اهبساني امو ءاهلئاضفو ملسو هيلع هللا
 .نيملاعلا
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 لوألا بابلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ةفيرشلا هئامسأ ىف

 ةثامئامثلا وحن ىهو فورحلا ىلع ةبترم

 ُنِمآلآ .ٌرِمآلا : (ًامسا نونامثو ةينامث هيفو ةزمهلا فرح)
 . ضيا (نيبجاحلا نيب ام جارفنأ : جلبلا) ٠ جلبألا .يحطنألا . هللاب ريالا

: 

 نع لودعم) . اح .ريجأ ٠ سائلآ 5 دوج .لجألا . ,سانلآ ىقْنأ

 ران نع يتمأ 9 يأ) ٌديحأ .(ةددعتم لئاضف يف دحاو هنأل دحاو دحاو

 ره

 هللا هيا .

 دعآلا .ُدَمْحَُأ .ٌمَشْحألا . سانلا ُنَمحَأ .ُنَسْحألا .ُدْحألا .(منهج و م رمم مخ معاج ناك معد همنا مم ع
 هلحمو رازإلا فرط ىكثي ثيح ىيهو ةزجح عمج تازجحلا) ,ٍتاَرِجحلاِب

 .رخآلا .ِتاقّدَصلآ ذآ .(رانلا نم اهيجنيل هتمآ تازجحب ذخاي يأ طسولا

 .ءايبنألا رخآ هانعمو ؛ليجنإلا يف ملسو هيلع هللا ىلص همسا وهو) اَياَرِخآ
 يطويسلا لاق) ُحاَنومُأ .هلل ىّشْحأْلا .(ةقينالا ضايرلا يف يطويسلا هركذ
 هانعمو ثيش فحص يف ملسو هيلع هللا ىلص همسا وه : لاقو « يفزعلا هركذ

 .(قحو رمح عامس يأ) ري د مولا . ٌجَعْدلا (مالسإلا حيححص

 يأ) جالا .ِداَبْعِلاب سائلآ ُّمَحْرَأ .محنألا .الْقَع سائلا ُحَجْرَأ : ٌحَجْرألآ
 وعم 03

 مج (هجولا قرشملا رينلا هانعمو) رمد . ىكرالا (بجاوحلا سوشم

 مممعبلا لاو رفرفعا سل هم 8
 وهو بنشلا نمر .تنشالا .اهردخ ىف ِءارذعلا نم ًءايح دْضالا .سانلا

 "ه
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 ٌحَصْقأ .رَغألا ىلغألا .هللاب ُمَلعألا . ْمَظْعألا . زعألا .ًاحير ساّنلآ ُبَيِطَأ
 يأ) ٌليِلكإلآ . مَآ ِدَلو ُمَرْكأ سان أ مغ أمت انت ساثلا رك . بَرَعْل

 ُماَمِإ .َنيِقَُمْلا مَنِ َنيِْلَعْل هام ل ماَمِإ ٠ ريكا ماَمِإ . ياكذلا
 ع 00 كب 3
 .ملآ .ةمالآ .ُدَجْمألا .ُناَمالآ . ماَمإلآ نين ماَمِإ . سأل مامإ .نيِلِماَعْلا

 مهنمأل ببس رار . هباَحِصأ ٌةَنَمآ . (نامالا ىنعمب) . ةنملآ . صملا .رملآ

 رونالا . ىفنألا .بَرعْل سفن . هللآ من . يملأ . ٌنيمألآ . (مهتينأمطو

 ُلوَأ .لوألا .ًاماَم ,سانلآ ىو .ًطَسْوألا .(عرضتملا عشاخلا أر هاَوألآ

 ْنَم لوا .َنينمْؤُمْلا لَو . سس لوا .َنيِمِلْسِمْل لد عفاش دق ٠ ,لسرلآ

 .ْمهِسفْلا نِم َنيِنِمْؤُمْلاِب ىَلوألا .ضزألا ُهْنَع ُنَّشْنت

 ٍراَبْل . (قئافلا يأ) ٌعِراَبْلآ : (ًامسا نورشعو ةثالث هيفو ٍءابلا فّرح)

 حور هانعمو) ليجنإلا يف ملسو هيلع هللا ىلص همسا طيلقرافلاك وهو .طيِلق

 ليقو دمحلا ليقو دامحلا ليقو لطابلاو قحلا نيب قرفي يذلا وأ قحلا

 نع يطويسلا هلقن .صلخملا هانعم نأ ىلع ليجنإلا لهأ رثكاو دماحلا

 . (موملمب سيل هانعم نأ 0 ريسفتلا بيرغ يفو :لاق ءءافشلا
 اذإ هب أدبي يذلا يأ) .ُهَنَبْلا .ٌرْخْبْلا . يِهاَبل .ٌرِهاَبْل . ْعلاَبْل .ٌنِطاَبْل

 قاحسا نبا لاق) 0 .ُربْلآ . ٌعيِدْبْلآ .رْدَبْلا .(تاداسلا تدع

 .ٌرَشِبْلا .ُناَهْرُمْلا .(ةيمورلاب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم وه :هوعباتمو

 نبا هركذ يطويسلا لاق) .ْذامْدُؤُمِب . ْعيِلَبْلا .ٌريِصْبْلا .ٌريِشبلا . ىسيِع ىَرْشُب

 ىلص دمحم مسال قفاوم وهو ةاروتلا نم لوألا رفسلا يف تبث :لاقو ةيحد
 نبا نع نيملاعلا ىلع هللا ةجح يباتك يف تلقنو .لمجلاب ملسو هيلع هللا

  (كش الب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص همسا ل

 .(ةحضاولا ةجحلا يأ) .ةَنيَبْلا .ُناَيِبْلا . ُىِهْبْلا .ُهَهَبْلآ
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 ركذتي ام يأ) .ًةَرِكْذَتلا . يِلَثلآ جالا :(ءامسأ ةتس هيفو ِءاتلا فرح)

 يأ لّزنملا ىنعمب) .ليزنتلا . ّىِقتلَآ .(لفاغلا هب هينتيو يسانلا هب

 .(ةكم ٍءامسأ نم ةماهت ىلإ ةبسن) ُيِباَهتلآ .(لسرملا

 .(قيدصلاو ىفطصملا امهو) نّيْنثآ يِناَن :(نامسا هيفو ٍءاثلا فرح)

 . (ثيغملا يأ) ُلاَمْثلآ

 يف هب هللا هامس) .ٌرابَجْلا . ٌعِياَجْلا :(ءامسأ ةتس هيفو ميجلا فرح)

 ْمِهْيَلَع َتْنَأ اًمْوإ» :لاقف ربكتلا ةيربج هنع ىفنو هئادعأ رهقل دواد باتك

 .ْمضْهَجْلا .ُداَوَجْلا ليِلَجْلا .ردقلا ليلج ميظعلا يأ :ُدَجْلآ .؟0رابجب

 .ردصلا عساولا نيبجلا بحرلا هجولا ريدتسملا ةماهلا ميظعلا ّوهو)

 نسحأ هانعمو) .ُمِتاَحْلا :(ًامسا نوثالثو ةعبس هيفو ٍءاحلا فرح)

 «يفزعلا هركذ يطويسلا لاق) .طاخ طاح .ٌرِشاَحْلآ .(ًاقلخو ًاقلخ ٍءايبنألا

 َرمَأ اَمِي ْمِكاَحْلآ . ظِفاَحْلآ . (روبزلا يف ملسو هيلع هللا ىلص همسا وه :لاقو

 .راثلا نَع هتمال ُدِئاَسْلآ .يِباَحْلا .ِدْمَحْلا ٍءاَرِل ُلياَح .ُدياَحْلا .هلل
 هركذ يطويسلا لاق) .ىطْيَبُْح .هللآ ٌُبيبَح .نمخرلا ُبيِبَح .ُبيِبَحْلا

 :هريسفتو «ليجنالا يف ملسو هيلع هللا ىلص هئامسأ نم وه لاقو يفزعلا

 ىلع هللا ٌةَبَح .َةَعِلَبْلا ُةجحْلآ يِزاَبِحْلا .(لطابلاو قحلا نيب هب هللا قرفي

 .ِداَمْيإلا لُمُأ ىَلَع ٌصيِرَحْلآ .(ةكم مرح ىلإ ةبسن) ّيِرَسْلا . ٍقِئالَحْلا
 . (ةفئاطلا بزحلاو) هللا ٌبْرِح (ءوسلا نم مهظفاح يأ) َنّييَمأْلا ٌرْرِج
 هانعمو) ُلِحالَحْلا .ْميِكَحْلا .ْمكَحْلا .نَحْلآ . ُيِفَحْلا .ظيِفَحْلا .ُبيِسَحْلا

 'بهاوملا يف امك اطايمح ليقو .اًياطّمَح .ٌداَمَح .ُميِلَحْلآ .(عاجشلا ديسلا

 . (ءاسنلا يأ مّرحلا يماح ليقو ةكم مرح يأ مّرَحلا يماح هانعمو) اهحرشو

 ١9( ةيآلا :ق ةروس 46 .
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 . يحلا فيِنَسْلا .(ةمحرلا :هانعمو) ُناَنَحْلا .ُديِمَسْلا .ٌدمَحْلآ .قسعمح

 ميا يي ميا : (ًامسا نورشعو ةنس هيفو ٍءاخلا فرح) ا
 .ضفاخلا .ٌعِضاَحْلا . عِشاحْلآ .هللا لاَمِل ُنِزاَحْلآ .مِتاَحْلآ َنييبلآ
 ىَلَع َنيِدْفاَوْل بي ٠ وللا ٌُبيِطخ . مالا ُبيِطَح .ٌريبخْلا صِلاَحْلآ

 ري هللا ةَميِلَخ .ُةَُمِيِلَحْلا .ليلخلا .هللآ ليلَخ .نِمْحّرلا ليَ .هآ
 ريخ .ًارط َنيِمَلاَعْل يَخ .د] قَْح يع . ٍقْلَخْلآ ٌرْيَخ .ةيربْلا ريخ . ِءايبثألا
 .ُريخْلا .ِةّمآلا وِذه ٌرْيَخ .هللآ ُةَريِخ . ساثلآ

 .هللآ ىَلِإ يِعاّدلآ .ةّمكجْلآ ٌراَد :(ءامسأ ةرشع هيفو لادلا قرح)

 .(لطابلل كلهملا ىنعمب وهف .هغامد باصأ يأ هغمد :لاقي) .ُمْياَّدلآ
 ُليِلَد .ُلِيِلَّدلآ .َنييْنلا ةَوْعَد .ٍديجوتلا ُةَوْعَد . َميِهاَرْبِإ َةَوُعَذ .ينادلآ
 .(قلخلا نسحلا قّلخلا لهسلا :هانعمو) . ْمَتْهَد .ِتاَرْيَخْلآ

 خللا .ٌركاذلا :(امسا نورشعو ةينامث هيفو «ءلاذلا فرح)

 وذ . جاتلآ وُذ .(عاجشلا يوقلا هانعمو) .ٌركَذلآ .ركّذلا . هللا ركذ .راكّذلا

 ٍضْوَحْلآ وُد .(حصألا ىلع تببلا ربجِح وه ميطحلاو) ميطحلا وُد .ِداَهِجْلآ
 ٍطاَرَصلآ وذ .ٍفْيّسلآ وُد .ةئيكّسلآ وُد . ميِظَعْلا قْلْخْلا وُد .ِدوُرْوَمْلا

 وُد .ِةوُقْلآ وُذ .بيِضَقْلا وُذ . حوتُْلا وُذ .اًياطَعْلا وُذ .ةَيْيَط وذ . ميِقَتْسُمْل

 وُد .ِةَناَكَم وُد .دوُمْحَمْل ماَقَمْلا وُد .ِتاَرَجْعُمْلا وُذ . لضَف وُد .ِةٌّرع

 وُد .ةَليِسَوْلا وُد .(لامجلا وأ ةمالعلا :مسييلا) مَسيِمْلآ وُد .ِةَنيِدَمْلآ

 . (ةاصعلا يهو) ٍةَواَرِهْلآ

 فار .مفارلآ .ٌبْغاَّرلآ :(امسا نوثالثو ةتس هيفو ءءارلا فرح)

 ُبِكاَر .ِةقاثلآ ُبكاَر . لَمَجْلآ ُبِكاَر .ٍريِعَبْلا بكار .ِقاَرْبْلآ ٌبِكاَر . بترلآ

 ةمخَر .ُفكلا ٌبخرلا .حيجرلا .لجرلآ . يضارلآ . يجاّرلآ . بيجنلا

14 



 انأ امتإ :ملسو هيلع هللا ىلص لاق) .ةاَدْهُم ٌةَمْحَر .َنيِمَلاَعْلآ ُةَمْحَر .ِةملآ
 ٌلوُسَر .ٍةَمْحَرلآ ُلوُسَر .ِةَحاّرلآ ُلوُسَر . ممحَرلآ .ةمحرلا . (ةادهم ةمحر

 0 شآ ٌناَوْضِر .ُيِضَرلَآ .ُديِشَرلآ .ُلوُسْرلآ . مالم لوُسَر .هللأ
: 

 ايشآلآ ٌُبقاري يذلا وهو) .ُبِيِقَّرلآ .ُنيِفّرلآ .ٍرْكَّذلآ ُيفَرلآ .تاَجَرَّدلآ

 . ٌفوؤّرلآ ٌحورلأ» ٍسُدقْلآ حور .ٌّقَحْلا حور .َنيِعِضاوَتْمْلا ٌُنكر .(اهظفحيو

 .(فوخلا وهو .بهرلا نم) ٌباهَرلَآ

 .ٌرهازلآ .ٌدِهاَّرلآ .ٌرِجاَّرلا :(امسا رشع دحأ هيفو يازلا فرح)

 ةيداحلا ةراشبلا يف روكذم وه امك ءدمحم ىنعمب وهو) لاّيْبِرِز . يِهاّْزلآ
 نيلسرملا ديس تازجعم يف نيملاعلا ىلع هللا ةجح يباتك نم نيثالثلاو

 باتك نع اهل لقانلا «يدرواملل ةّوبنلا مالعأ نع القن ملسو هيلع هللا ىلص

 اوفلأ نمم دحأل مسالا اذه َرأ ملو .ليئارسا ينب ِءايبنأ نم انحوي نب ايركز

 ُتَلُز .ُيِكَّرلآ .ِءابْبنألآ ٌميعُر .(ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءامسأ يف

 . ةَماَيِقْلا ىقاو ْنَم ُنْيَز .ُنْيّزلآ . َيَِرْمُزلآ .(مدقتملا بيرقلا هانعمو)
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 طبس هانعمو) طباَّسلآ :(ًامسا نورشعو ةعست هيفو نيسلا فرح)

 .ِبَرَعْلا با .ِتاَرْيَحْلاِب ٌقباّسلا .ٌُقباَسلآ .(هلسرتسم يأ رعشلا

 .رييمْلا جارسلا .(ميقتسملا هانعمو) ٌديِدَسلآ . يخيسلآ . هللآ ٌليِبَس .دجاسلآ

 هانعمو ةينايرسلاب ملسو هيلع هللا ىلص همسا وه : يفزعلا لاق) ر
 .ٌديِعَسلا .قْئالَخْلا ُدْعَس .هللآ ُدْعَس .ٌعيِرَسلآ .(دمحم :سطيلقربلاك
 :دملابو ٌءوضلا يأ) انسل انَسلآ  .ٌعيِمسلآ . (يلاعلا يأ) يِمَسْلآ .مالسلآ

 .َنيِلَسْرَمْلا ُدْيَس .نيتوكلا ُدْيَس .نيلقثلا ُدْيَس .ُدْيسلا .ُدَنَسلآ .(فرشلا

 هللآ ٌفْيَس . مالشإلا ُتْيَس , كيلا . َمْكآ دلو ُدِّيَس . سانلا ُدِيَس

 .(يضاملا عطاقلا يا) .ُمُذْحُمْلا فْيَسلا .ُلوُلْسمْل

 يفاشلا . ٌمِفاَسلآ . ٌعراشلآ : (ًامسا رشع ةينامث هيفو نيشلا فرح)
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 حدمتت برعلاو نيمّدقلاو نيفكلا ميظع :هانعمو) .ُنْثْشلآ ٌدِهاَشلآ ٌرُكاَّشلآ

 . ٌعْفْشلآ .كاَفْشلآ .كفيِرّشلآ .(هٌوفملا غيلبلا وهو) ْمَهّذّشلا .ُديِدّشلآ .ممب
 يف يضاملا ديسلا ُهانعمو) ُباَّهشلاآ .ُسْمشلآ .ُروكشلآ .ُراكّشلا . ٌعيِفْشلآ

 .ٌديِهّشلآ .(مكحلا ذفانلا ديسلا هانعمو) ُمُهّشلآ .(ةيضملا مجنلا وأ رمألا

 جاوزألا ٌبِحاَص .رباصلا : (ًامسا نوتسو ةسمخ هيفو داصلا فرح)

 ُبِحاَص .ِناَنَبْلا ُبِحاَص .ِناَعْرُيْلا ُبِحاَص .تايآلآ ُبِجاَص .تاّرِهاطلآ
 ُبِحاَص .ٍداَهجْلا ٌبِحاَص . لْمَجْلا ٌبِحاَص .ٍديِحْوَتلا ُبِحاَص . جاتلآ
 . مئاخلا ٌبِحاَص .ٍدوُرْوَمْلا ضْوحلا ُبِحاَص . ميِطَحْلا ُبِحاَص .ٍةَجُْحْلآ

 ٌبِحاَص .ِءاَدَرلا ٌبِحاَص .ةعيفّرلآ ِةَيِلاَعْلا ٍةَجَرّدلآ ٌبِحاَص رْيَخلآ ُبِحاَص

 ٍناطْلَسلا ٌبِحاَص .اياَرّسلآ ٌبِحاَص .ِدوُبْعَمْلا ٌبَرِلل ٍدوُجْسلآ ٌبِحاَص .مَرْمُز
 .ىَرْبكْلا ٍةَعاَفْشلا ُبِحاَص . عْرْشلآ ُبِحاَص .ٍِفْيّسلآ ٌبِحاَص .«وبنلا يأ)
 َتاَمالَعْلا ُبِحاَص .«ةوبنلا متاخ يأ) ٍةَمالَعْلا ُبِحاَص .اًياَطَعْلا ٌبِحاَص

 ُبِحاَض . جَّرَفْلا ٌبِجاَص .ِتاَجَردلآ ىَلَع ُوُلُعْلا ٌبِحاَص .ِتاَرِاَبْلآ
 .(اصعلا :ليقو فيسلا يأ) ٍبيِضَقْلا ُبِحاَص . مَدَقْلا ٌبِحاَص .ةَليِضَفْلآ

 ُبِحاَص .ِءاَوْلِلا ٌبِحاَص .رْئْوُكْلا ٌبِحاَص .هللا الإ َهْلِإ ال لْوَق ُبِحاَص

 نم الإ نوكت الو بايثلا نم عون يهو) ٍةَعرْدِمْلا ُبِحاَص .ٍرْشْحَمْل
 .دوهشملا رهظمْلا ُبِحاَص .رْعْشْمْلا ٌبِحاَص .ٍةَنيِدَمْلا ٌبِحاَص .(فوصلا

 ِماَقَمْلا ٌبِحاَص . مَتْغَمْلا ٌبِحاَص . ٍجاَرْعمْلا ٌبِحاَص .ِتاّزجْعُمْلا ٌبِحاَص
 هفصو وه) نْيلْعئلآ ُبِحاَص .رّريمْلا ُبِحاَص .ٍربثيْلا ٌبِحاَص .ٍدوُمْحَمْل

 ٌبِحاَص .(اصعلا يأ) ٍةَواَرِهْلا ٌبِحاَص .ليجنإلا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 ءِرْذَق يذ ىلإ هب لسوتُي ام ةليسولاو .ةنجلا يف ةجرد ىلعأ يهو) ٍةَليِسَوْل
 ُقِداَّصْلآ .هللآ َرْمَأ امي ٌمِداَّصلآ .ٌبِحاّصلآ .(مهبر ىلإ قلخلا ةليسو وهو

 .قودَصلا .قْدَّصلآ .ٌحيِبَّصلآ .ٌروُبَصلآ .ٌحِلاَّصلآ . ٍجاَرْعِمْلا ٌدِعاَص
 .ميِقَتْسُمْلا طاَرَصلآ .ْمِهْيَلَع َتْمَعْل َنيِذَّلآ طاَّرِص .هللآ ٌطاَرِص .ٌُقيّدَّصلآ
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 .(عاجشلا ديسلا وهو) ُديِدْنّصلآ .ِتلْزلآ نَع ٌحوُفّصلآ .حوُفّصلآ .ةَوفّصلآ
 . (ظفحلا يهو ةنايصلا نم) ٌنيِصْلآ

 2 ٌُبِراَصلآ . طباضلا :(ءامسأ ةينامث هيفو داضلا فرح)

 .كوحسَضلا .كاَحْضلآ .(هللا ىلإ للذتملا هانعمو) ٌعِراضلآ
 اًيْضلآ .(عاجشلا لطبلا وهو) ُمُعْيَّضْلآ

 هركذ :يطويسلا لاق) ٌباط َباط :(ءامسأ ةعست هيفو ِءاطلا فرح)

 :هانعمو «ةاروتلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هئامسأ نم وهو :لاقو يفزعلا

 .ٌرِهاَطلا .(مهنيب هركذ باط الإ موق نيب ركذ ام هانعم :ليقو بيط

 .سط .(هب ىدتهي يذلآ روهشملا ملعلا يأ) لعمل ٌراَرْطلآ .ٌبيبطلآ
 ُبّيطلآ .ٌروُهطلآ .هط .مسط

 .ٌروفظلا .رهاظلا :(نامسا هيفو ٍءاظلا فرح)

 ُفِراَعْلا .َلِداَعْلا .ٌُدِباَعْلآ : (ًامسا نوعبرأو ةيئامث هيفو نيعلا فرح)

 ُلِماَعْلا .ٌّقَحْلَآِب مِلاَعْلا مِلاَعْلا .ٌبِقاَعْلا .يِناَعْلآ .(نيعملا وهو) ٌُدِضاَعْلآ
 . ميِحّرْلا ُدْبَع .ٍقِلاَحْلا ُدْبَع .ِديِمَحْلا ُدْبَع .ٍراّبَجْلآ ُدْبَع .هللآ ُدْبَع .لِئاَعْل
 ُدْبَع .رِداَقْلا ُدْبَع .ِثاَيِغْلآ ُدْبَع .ٍراَمَعْلا ُدْبَع . ماسلا ُدْيَع .ٍِقاَرَرلآ ُدْبَع
 ُدْبَع .َنِمْؤُمْلا ُدْبَع .ٍديِجَمْلا ُدْبَع . ميركل ُدْبَع ٍراَمَقْلا ُدْبَع . سوُدقْلآ
 وه) ٌيِبَرَعْل . ُلْدَعْلآ .(دئادشلا فشكل ّدعملا وهو) ٌةَّدْعْلا . ُدْبَعْلآ . ِباّمَوْلآ

 .(مالسلا هيلع ىسيع ىلإ ىحوأ اميف ملسو هيلع هللا ىلص هئامسأ نم

 وهو) ٌةَمْضِعْلا .ٌريِزَعْلا .(نيدلا يف قيثولا دقعلا هانعمو) ىَقْنوْلا ةَوْرُعل
 .ُكيِفَعْلآ .وُفَعْلا . ميِظَعْلا ٌفوطَعْلا .هللآ ٌةَمْصِع .(موصعم وأ مصاع ىنعمب
 .(هب ىدتهُي يذلا مّلعلا يأ) َةَمالَعْلا .ُمَلَعْلا .نيِقّيلآ ْمَلَع .ٍناَميِإلا ْمْلَع
 . (رايخلا هانعمو) ُنْيَعْلآ .(عاجشلا هانعموإ َةَدْمْعْلآ .ُداَمِعْلا .ميِلَعْلا . ُيِلَعْل

 ف



 عساولا وهو) مطمطلا .ُتِلاغْل :(عءامسا ةينامث هيفو نيغلا فرح)

 .ثيغْلا .ثايغْلا .ُتْوَعْلا .هللآب ُيِنَعْلا . ُيَِعْلا .ُروُفَعْلا .(ميلحلا قالخألا

 وهو) ُطيلَمراَمْلآ .ٌقِراَمْل . َحَتاَمْلآ : (ًامسا نورشع هيفو ٍءافلا فرح)

 .(لطابلاو قحلا نيب قرفلا ريثك وهو) ُقوُراَقْلا .(هانعم مّدقتو ءطيلقرابلاك
 دَمْلآ ليا ميظعلا وهو) ُرْحْفْلا .ٌرِجَفْلا .ُحاَْفْلا .ُقِئاَنْلا .ُلِضاَعْلآ

 ضوحلا ىلإ هتمأ قبسي قباسلا وهو) ْطَرْفْلا .ُدْرَفْلا .(ليمجلا نسحلا وهو)
 .ريَخْلا ْحِتاَوَف .ُحالَمْلا .ُنِطَمْلا .لضفْلا. هللا لضف .ٌحيِصْفْلآ .(مهل ًاعفاش

 .(هيلإ نوؤيفي يأ) َنيِمِلْسُملآ هيف . ْمهَمْلآ

 ميركلا وهو) يِراَقْلآ :(امسا نورشعو نانثا هيفو فاقلا فرح)

 وهو) ٌتْناَقْلآ . يِضاقْلا . ْمِساَقْلا .(فيضلا ماركإ وهو ىرقلا نم داوجلا

 هتمأ مهق) َنيِلْجحمْلا رْغْلا ُدِئاَق .(هتمأ ىلآ ُهبلاج يأ) رّيَحْلآ ُدِئاَق . (عئاطلا

 مِئاَعْل .(هلوق ذفني هنأل مكاحلا يأ) ُلْئاَقْلآ .ٌدْئاَقْلآ .(ملسو هيلع هللا ىلص

 لوتقلا .ُلاَتَقْلا .(قالخألا مراكمل عماجلا لماكلا وهو ميقلا ىنعمب)

 همسا وه) اَياَمْدِق . ُموَُقْلآ .(موَُقلا هلثمو «ريخلا عماج وهو) 4 . داهجلاب
 مَدَق .(يطويسلا هركذ ءلوألا قباسلا هانعمو ةاروتلا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 .ميقْلا .يِرَقْلا .رَمَقْلا .ُبطقْلا .ْمَسَقْلآ .ُبيِرَقْلا . ُيِشَرْقْلا .ٍقْدِص

 . سائلا فاك .ُةفاَكْلآ ءٌفاكْلآ :(ًامسا-رشع انثا هيفو فاكلا فرح)

 وهو) ليِفَكْلا . ْميِرَكْلا .ِتْمَّصْلآ ُريَِكْلا . يِفاَكلآ .هروُمأ عيِمَج يف ُلِاَكْلآ

 همسا وه :ةيحد نيا لاق) هديِدْنَك .صعيهك .(هموق رومأب لفكتملا ديسلا

 .ٌبكوكلا .ُرنكلا .(روبزلا يف ملسو هيلع هللا ىلص
 نع ملكتملا يأ) ُناسّلْلا .ٌبيِبَلْلا :(ءامسا ةسمخ هيفو ماللا فرح)

 ُتِيَلْلا . ٌيعْدوْللا .ُنِسْلْلا .(موقلا
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 .ُدِجاَمْلا .ُنيِعَمْلا ُءاَمْلآ :(ءامسا ةينامثو ناتئام هيفو ميملا فرح)

 يأ :ضايع يضاقلا لاق .رفكلا هب وحمي هللا نأل يحاملا يّمس) يِحاَمْل

 كلم .(هغلبي هنأ دعوو ”ضرألا نم هل يوُر امو برعلا دالبو ةكم نم

 يف ملسو هيلع هللا ىلص همسا وه :ضايع يضاقلا لاق) ٌذاَمْذاَم .ةتمأ
 . مُمّوَمْلا .لْمؤَمْلا . ْحِناَمْلا .َنوُماَمْلا .(بيط بيط هانعمو ةفلاسلا بتكلا هاا 0س *# جرا هس 0 م معاد

 ُتوُعْبَمْلا .ُتوُحْبمْلا .َنيِسئاَيْلآ ُرْشَبُم .رْشَبُمْلا .ربمْلا .ُلهَتيمْلا .ُكَرابُمْل
 . (هتدابعب هللا ىلإ عطقنملا يأ) ُلَببَْمْلا . ٌنيِبُمْلا . ٌحيِبْمْلا . ْعُلَبُمْلا .ٌّقَحْلآِب
 . ٌحْرَضمَمْلا . مَحرَتُمْلا .(هبر دعو رظتنملا يأ) ٌصَرَتُمْلا . ُعََُمْلا . ُمّسِيتمْل

 ٍءابلا رسكب) َتّيَعُمْلا .ُنيِتَمْلا .ُلكَوتُمْلا .طّسْوَتُمْلا .ُدَجَهَتُمْلا .قالخألا
 .(قحلاب ججاحملا وهو) ُلِداَجُمْلا .ُباَجُمْلآ .ُبيِئْمْلآ .(اهحتفو ةددشملا

 ٌةَجَحمْلا .ٌريِجُمْلا .(ردقلا عيفرلا وهو) ٌديِجَمْلا .ُبيِحُمْلا . ىَبتْجُمْل

 .(لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح) ضْرَحُمْلا .(قيرطلا ةداج اهلصأ)
 يأ) ٌديِحُمْلا .ُدوُمْحَمْلا .ُدّمَحُم .ُلْلَحُمْلا .ْمُكَحْمْلا .ظوقشْلا .ُمُرَحُمْل

 .ٌريُمْلا .(عشاخلا وهو) ٌتبْحُمْلآ .(قحلا ىلإ لطابلا نع هتمأ داحأ
 .زِعلاِب صوصخملا .ٍفَرشلاب ٌصوُصخَمْلا .ُمَتْحُمْلا .ٌصَقخُمْلا .ُراَتْحُمْل

 ٌرْيَدَملا .ٌصْلَحمْلا .(فيرشلا ديسلا وهو) ْمَضْخمْلا .ِدُجَمْلآِب ٌصوُصخَمْلا
 .ٌروُكْذَمْلا .ٌرِكَذَمْلا . ملِعْلا ُهَيِدَم . ُيِنَدَمْلآ .(هبايث يف ففلتملا وهو)

 ٌعِفَترَمْلا . ىضترملا .ىجَترمْلا .(ةةورملا لماكلا لجرلا وهو) ُهْرَمْلآ
 .ُبْعَرُمْلا .ُدِشْرُمْلا .ُلَسْرُمْلا .ُموُحْرَمْلا .ٌةَمَحْرَم .ُلَثَرُمْلا .ِتاَجَوَدْلا

 .(رهطملا وهو) يكْرُمْلا .(بارتلا :ماغّرلاو .رفكلل ٌلْذُم يأ) ةَمْعْرَم

 . (هبايث يف ففلتملا وهو) َلّمْرُمْلا .(مزمز ِءامب هبلق لوسغملا يأ ٌمَرْمَرُمْلآ
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 .(هللا ىلإ ٌءجتلملا وهو) ٌذيِعَتْسْلا .ٌُبيِجَتْسُمْلا . ْحبَسُمْلا .ِةّمْعْلا ُليِزُم
 .(ليمج لكل قفوملا وهو) ُدّدَسُملا .ْميِقَتْسُمْلا . يِنْعَتْسُمْلا .ٌرِفْعَتْسُمْل

 ُحيِسَمْلا مّلسملا .ْمُلَسْمْلآ .ُدوُعْسَمْلا . (جارعملا ةليل هب يرسأ يأ) هب ُيِرْسَمْل
 .ُبْذَسُمْلا .ٌرواَشُْمْلا .(اهئربيف تاهاعلا حسمي يِذلآو كرابملا وهو)

 يورو ِءاملاب) ْحَعَسُمْلآ .(ودعلاب لكتملا هانعمو) ُدرَشُمْلا .بذهملاك

 باتك يف مسالا اذه عقو :رفظ نبا لاق .ةينايرسلاب دمحم ىنعمب .فاقلاب

 يأ) ٌميِشَمْلا .ُدوُهْشَمْلا .ٌعوُفْشَمْلا .ُمُفْشُمْلا .(يطويسلا هركذ .ايعش

 .ْحِفاَصَمْلا .(هتوقل عرصي يذلا) ٌعِراَضُمْلا .ٌريِشُْمْلا .(ردصلا ضيرع

 .ُقوُدِصَمْلا .ُقَدِصُمْلا .ُقَدَصُمْلا .تاَنَسَحْلا ٌعُحَضُن .ٌئاَبْصمْل
 .ٌيِرْضُمْلا .ِهيَلَع ىَلَصْمْلا .ُنوُصَمْلا .ُمُمَصُمْلا .ٌحِلْضُمْلا . ىَفَطْصُمْلا
 .ُرْرَعَمْلا .فورغُملا .ُدِضَتْعُمْلا .ْرِهْظُمْلا .ٌرُهْطُمْلا .ٌحاَطُمْلا .ٌءِيِضُمْلآ
 ًءاج يأ ءايبنألا بقع هنا كلذب يمس) ُتَقَعُمْلا . يِطْعُمْل . ْموِصْعَمْل

 رم عقم عأ مثلو | مترربقم وتر وفم
 .نلعملا .هِتما ملعم .ملعملا .ملعملا .(ملسو هيلع هللا ىلص مهدعب

 .ُحاَْفِمْلا . يِنْعُمْلا .ْمتْعَمْلا .(لل بحملا يأ) ُمَرْغُمْلا .ٌنيِعُمْلا . ىَّلَعُمْل

 .ايانثلا جّلفم يأ) َحمُلَقُملا .ُلْضْمُمْلا .ُلاَضْفِمْلا .ْمُكَُمْلا .ةنَجْلا حاف
 رثأ ىلع ًَءاج يأ) يفتقُمْلا .ُحِلْفَمْلا .(نانسألا نيب ام دُعابت جّلفلاو

 .ةىرقُمْلا .ُمُدَقَمْلا .ْمَدَقَمْلا .سّدقمْلا .يفتقملاك .يفقمْلا .(نييبنلا

 .ِهْيَلَع صوصقملا .(فلاحلا وهو) ٌمِيَقْمْلآ .(لداعلا وهو) ٌطِيَقُمْلا

 . يكَمْلا .(جارعملا ةليل هللا همّلك يأ) مّلَكُمْلا .ُيِنْكَمْلا .ُمرُكُمْلا
 فيسلاب ثعُب ُهنأل لاتقلا محالم ىلا ةبسن وهو) ُيِمِحالَمْلا .ُنيِكَمْل

 ىَنَلُم .ُكيِلَمْلا .ءىِلَمْلا .ُكِلَملا .ًاَجْلَمْلا . يّبَلُمْلا .ُدالَملا .(داهجلآو
 يِداَنُملا .(ىدرلاو ادعلا نم هللا ٌةعنم يذلا وهو) ٌعوْنْمَمْلا . ٌحوِنْمَمْلا .ِنآْرْقْلآ

 يف هركذ) ىنمَحْنمْلا .ُبَجَمْلا .يِبْنُمْلا .ُدِجْنُمْلا - 5 مورو 8
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 :قاحسا نبا لاقو .ةينايرسلاب ملسو هيلع هللا ىلص همسا وه :لاقو ءافشلا

 .هْيَلَع ُلّزمْلا .رِذنمْلا .ُبَحَتْمْلا .(دمحم :هانعمو ليجنإلا يف همسا وه

 .ٌرييَمْلا .(ةعاطلا ىلع لبقملا يأ) ُبيِنُمْلا .ُذِقْنُمْلا .ٌروُصْنَمْلا .ٌفِصْنْمْلا
 نم لوعفم مساو لعاف مسا) يِدْهُملا . ّيِدْهَمْلا .يِدَتْهْمْلا .ٌرِجاَهْمْل
 .(ظفاحلا دهاشلا يأ) ُنْمْيَهُمْلا .ُبيِهَمْلا .ُبّذَهْمْلا .(ءادهإالاو ىدهلا

 يفزعلا هركذ : يطويسلا لاق) ودوم ٠ مِلَكْلا َعِماَوَج . ىتَوُمْلا .ُنَمَتْؤُمْل
 ُدوُرْوَمْلا .(ميهاربإ فحص يف 7 هيلع هللا ىلص همسا وه :لاقو

 .ِهْيَلِإ اًموُمْلا . ىَّلوَمْلا .ٌنِيوُمْلا .ُرفَومْلا .ُةَظِعْوَمْلا .ُلصَوُمْلا .ُهْضْوَح
 همسا وه : يفزعلا لاق : يطويسلا 0 ٌذيَمْديِم .ُدْيَوَمْلا .ُدِيَؤَمْلا .ٌّنِمْؤَمْل

 يأ) مُمِيِمْلا .رسيِمْل .ناَريِمْل .(ةاروتلا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 . (دوصقملا

 لاق . حراطلا يأ) .ُذباْنْلآ : (امسا نوعبراو ةعبرا هيفو نونلا فرح)
 يأ) ٌرجانْلآ . (مهدهع جرطا يأ "ه«ٍِءاَوَس ىَلَع مهل ٌدِئاَق» : ىلاعت

 .كيانلآ . ْحساَنْلآ .ٌسانلا .(ناكمب كلذ نم ناكو .دعو امل زجنملا

 . (هيط دعب ءيشلل رهظملاو «عئارشلا رهظأو مالسإلا رشن يأ) ريئانل

 ْنِم ٌرِظاَنْلا ,قْلا ُقطانلا .ٌرِضاَنْلا .نيّدْلآ رصات . ٌحِصاَنْلا .ُبِصاَنْلا
 .ِنيَمرَحْلا يب .ةبوتلا يبن .ِدوسألا يبن .رمخألا ين ئ ِ .يباثآ .ِهَفْلَخ
 مما هم 7 - هه َ يم 85ه م -

 يب . مم يبت .هللآ يبن . ُحِلاَصْل يبنلآ ٠ ٍةَمْحْرْلا يبن .ِةَحاَرْلا ين
 ميقرقم م < م

 يذلا وه) تقال مجدل ما 0 .ممدقت امك داهجلاب لسرأ هنأل

 . ُتَدْنْل .ٌديجتلآ .ٌُبيجنلآ . هللأ يجن . يبنلا . (هيلع عقي ام هروني بقني

 ١١( ةيآلا لافنألا ةروس 0/4.



 رو .ٌروثلا .ُتيِقْنْل . ّىَقْنْل . هللا ٌةَمَعِن .ةَمْعَنلا . . خيصت .ٌبيينلا 1

 ثيد» ' نتا" 20 مطب الل يِْلَآ هلل

 .ٌمِساَوْلا .ٌطِساَوْلآ .ُدِجاَوْلآ :(ًامسا رشع ةينامث هيفو واولا فرح)
 .ٌعِرَوْلا .ُهيِجَوْلا .يِلاَوْلا . يفاَوْلآ .ظِعاَوْلا .ُدِعاَوْلا .ٌعِضاوْل . لِصاَولآ

 .ُباٌمَوْلا . لْضْمْلا يلو . يبول . ُيِنَوْلا . ُيِصَوْلا .ْميِسَوْلا . ةَليِسْؤْل

 لاوقأ هيفو ديسلا وه) سي . يبرْثَيْلآ :(ءامسا ةثالث هيفو ٍءايلا فرح)
َ 4 

 وهو ءملسو ءهل بأ ال يذلاو «ةميتيلا ةردلاك ريظنلا ميدع) ميتيلا .(رخآ

 . (هيلع هللا ىلص كلذك

 +6 !تاهيبنت

 فسوي ريقفلا ليمجلا نسحلا هجولا اذه ىلع اهعماج لاق (لوألا)

 نم مهعمج ىلع تعلطا نم عمج هيلا ىهتنا ام اذه :هنع هلللا افع يناهبنلا

 نيتئام تاريخلا لئالد بحاص يلوزجلا مامالا اهنم ركذ لق ,مالعألا ةمئألا

 (ةعضبو ةئامثالث اهنم عمجف ىطويسلا ظفاحلا مدعب ءاج مث ها هظفلو

 ريخ ءامسأ يف ةقينألا ضايرلا» ةأمس باتكب اهحرشو ًامسا نيعبرأو

 : هبيذهت يف ىوونلا ةمالعلا لاق :هيف لاق . ملسو هيلع هللا ىلص «ةقيلخلا

 ءمتاخلاو رشاحلاو بقاعلاك تافص يه امنإ ةروكذملا ءامسألا بلاغو

 تقتشا اذا :ركاسع نبال تامهبملا يفو .زاجم اهيلع مسالا قالطإف

 هئامسأ نم هيلع ائقفو يذلاو يطويسلا لاق .ًادج ترثك هتافص نم هٌوامسأ

 ةثالث نم اهانعم «عضب» ةملك نال تبثأ ام باوصلاو .«أعضبو» : ىلوألا ةعبطلا يف )١(
 .ثينأتلاو ريكذتلا يف دودعملا فلاختف .ةعست ىلإ

 نو



 :ماسقأ ةثالث اهمسقو .نوعبرأو "”ةعضبو ةئامثالث ملسو هيلع هللا ىلص

 ءامسا نوعبسو ةعبس يهو مسالا حيرصب نآرقلا يف اهنم درو ام :لوألا

 ام :ثلاثلاو ًامسا نوعبرأو ةعبرأ يهو «لعفلا ةغيصب هيف درو ام : يناثلاو

 .ًامسا نيثالثو نيتثام وحن وهو ءةميدقلا بتكلاو ثيدحلا يف اهنم درو

 وبأ .ميهاربإ وبأ .مساقلا وبأ : ىنك عيرأ ملسو هيلع هللا ىلص هلو :لاق

 .ه ا لمارألا وبأ «نينمؤملا

 وحن (عيدبلا لوقلا) هباتك يف اهنم عمج يواخسلا ظفاحلا نإ مث

 درفم هل ينصت يف ةيحد نبأ لاق :هللا همحر لاق .ًامسا نيثالثو ةئامعبرأ

 ددع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءامسأ : مهضعب لاق :ةيوبنلا ءامسألا يف

 تغلبل ثحاب اهنع ثحب ولو :لاق ءًامسا نوعستو ةعست ىنسحلا هللا ءامسأ

 نم بيرق روكذملا باتكلا يف ام ةدع نأ ياطلغم دافأو .مسا ةئامثالث

 نآرقلا نم اهنكامأ هيلإ راشملا فينصتلا يف ةيحد نبا نيعو .مسا ةئامثالث

 .ةريثك دئاوف ىلإ هتداعك درطتساو اهيناعم حرشو اهظافلأ طبضو «ءرابخألاو

 ريثكلا دري ملو ملسو هيلع هللا ىلص اهب فصو اهركذ يتلا ءامسالا بلاغو

 ضعي نع يذمرتلا حرش يف يبرعلا لقن دقو .ةيمستلا ليبس ىلع اهنم
 تعمج دقو :يواخسلا لاق . مسا فلأ هلوسرلو مسا فلا هلل نأ ةيفوصلا

 سانلا ديس نباو يبرعلا نباو ضايع يضاقلا مالك يف هيلع تفقو ام اهنم

 .ناميإلا ىرع قيثوت يف يزرابلا فرشلاو ءىاطلغمو «عبس نب عيبرلا يبأو

 ءرجح نبا ظفاحلا ينعي انخيشو ءيبلحلا ناهربلاو ءهيبأ نع ًالقن ءهل
 «نيثالثلا وحنب ةئامعبرألا ىلع ديزت هذهف :لاق اهدرس نأ دعب مث . مهريغو

 اهعمجل ينقبس نم ىلع تفقو الو كلذ يف ةيحد نبا فنصم َرأ مل ينا عم

 ءءزج يف اهظافلأ حرشت نأب ةريدج يهو ةعامج ىنع اهبتك دقو ءاهبيترتو

 .ركذم دوذعملا نأل ثيثأ ام تاوصلاو ( عضبوا : ىلوالا ةعبطلا يف 03(

 ني



 ددع ةبسانم دارأ نيعستلاو ةعستلا ىلع رصتقا نم نأكو هنمب كلذ هللا رّسي

 يضاقلل ةسارك ىلع تفقو مث :لاق .ربخلا اهب درو يتلا ىنسحلا ءامسألا

 يف سراف نبال نأ دافأو ةيحد نبا باتك اهيف صخل قليملا نبا نيدلا رصان

 ًاضيأ يبطرقلا هللادبع وبا عمجو «يبنلا ءامسا يف يبنملا» هامس ًافينصت كلذ

 هيلع تلمتشا يتلا ءامسالا ةدع لعلو .اهحرشو ًةزوجرأ همظن كلذ يف ًاباتك

 .ه ا نآلا ىلإ هيلع فقا مل ينا الإ :يواخسلا لاق .ةئامثالثلا ىلع ديزت

 ءالئاق «ةيندللا بهاوملا» يف ينالطسقلا مامإلا هذيملت اهركذ مث

 .(ءافشلا)يف ضايع يضاقلاو «(عيدبلا لوقلا)يف انخيش مالك يف هتيأر يذلاو

 ىلع ديزي مهريغو سانلا ديس نباو هل ,ماكحألاو سبقلا يف يبرعلا نباو

 .اليلق الإ هيلع دزي ملو يواخسلا ظفاحلا اهدرس امك اهدرسو ةئامعبرالا

 ناك اذإو ءحدم ٌفاصوأ تدرو يتلا ءامسألا لكف .فاصوألا دارملاو :لاق

 هب صتخم وه ام اهنمو ءمسا فصو لك نم ملسو هيلع هللا ىلص هلف كلذك

 .ه ا كرتشم وه ام اهنمو ءهيلع بلاغلا وأ

 يطويسلا ظفاحلا ذيملت يماشلا نيدلا سمش ظفاحلا اهلصوأ مث
 وحن مهيلع دازف ءرثكأ وأ ةئامنامثلا وحن ىلإ ةيماشلا ةريسلا بحاص

 هحرش دنع ةقرفم بهاوملا حراش يناقرزلا ةمالعلا ةدايزلا ركذو .فصنلا

 «لئالدلا بحاص ادع ام ءاهوبثر دقو .بهاوملا يف ةروكذملا ءامسألل

 مهبيترتك انه اهتبترو اهتعمجف .ءامسالا لئاوأ نيربتعم مجعملا فورح ىلع

 . مسا ةئامنامث وحنل ةعماج

 نم ًاريثك صخ هللا نأ ملعا :ضايع يضاقلا لاق :(يناثلا هيبتتلا)

 ميلعب ليعامسإو قاحسإ ةيمستك هئامسأ نم مهيلع اهعلخ تاماركب هئايبنأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم لضفو «روكشبأحون و ميلحب ميهاربإو ميلحو
 نوثالث اهنم انل عمتجا ةريثك ةدعب هئايبنأ ةنسلأ ىلعو هباتك يف اهنم هالح نأب
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 هدمحو هسفن دمح هنأل دومحملا هانعمو ديمحلا : ىلاعت هئامسأ نمف ءامسا

 يبنلا يّمسو .ةعاطلا لامعألو هسفنل دماحلا ىنعمب ًاضيأ نوكيو «هدابع

 7 همسا عقو اذكو ءدومحم ىنعمب دمحأو ًادمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 اذه ىلإ راشأ دقو .دمٌح نم لجأو ٌدِمح نم ربكأ ىنعمب دمحأو «دواد روبز

 : هلوقب تباث نب ناسح

 ُدهشيو حوليرون نم هللانم مٌمتاخةوينلهيلعّرغأ
 ٌدهشأ ُنذؤملا سمخلا يف لاقاذإ همسآ ىلإ يبنلا مسا هلآلا مضو

 "دمحم اذهودومحم شرعلاوذف هّلجيلهمسانمهلٌّوّشو

 اهنأ ضايع يضاقلا ركذ يتلا ٌءامسألاو :يطويسلا ظفاحلا لاق

 .قحلا .رابجلا .ريشبلا .رخآلا .لوألا .نيمألا . مركألا : يه هل تعمتجا

 .ميظعلا .قداصلا .روكشلا .ديهشلا .ميحرلا .فوؤرلا .ةوقلا وذ .ريبخلا

 ّدقملا .نميهملا .ميركلا .حتافلا .زيزعلا .ميلعلا .ملاعلا .وفعلا

 . سي .هط .ىداهلا .رونلا . يلولا . ىلوملا

 :يهو ءامسأ ةدع كلذ ىلع ةدايز انل عقو دقو :يطويسلا لاق

 .نطابلا .يهانلا .رمآلا .ىلعألا .دوجألا .نسحألا .قدصألا .دحألا

 .ميلحلا .ميكحلا .بيسحلا .ظيفحلا .ظفاحلا .رشاحلا .ناهربلا

 .مالسلا .تاجردلا .عيفر .عضاولا .عفارلا .يعادلا .ةفيلخلا . ييحلا

 .بلاغلا .يلعلا .لدعلا .رهاظلا .بحاصلا .رباصلا .ركاشلا .ديسلا

 .رشانلا .خسانلا .ىطعملا .دجاملا .بيرقلا .مئاقلا .ينغلا .روفغلا

 .ها صعيهك .قسعمج .مسط .سط .صضملآ .رملا . ٌيفولا

 ءنيدلا سمش ظفاحلا ىلاعت هئامسأ نم «ءاهيلع داز دقو :تلق

 .اهعيمج تمدقت دقو .بهاوملا حراش يناقرزلا هنع اهلقنو .يماشلا

 دوهشم هللا نم» :هيف لوألا تيبلا زجع ةياورو . (يقوقربلا .ط) 7/8 ناسح ناويد )١(

 .لاعفألا ميرحت (ّرغأ) ىنعمو .«دهشيو حولي

 سى



 ةيوامسلا بتكلا يف ةروكذم ةيبرع ءامسأ مّدقت :(ثلاثلا هيبنتلا)

 ةيمورلاو ةيناربعلاو ةينايرسلا هئامسأ ريغ ملسو هيلع هللا ىلص هب ةرشبملا

 يحاملاو دمحأو دمحم :اهنمف ءاهنع ةمجرتم اهلعلو ءتمدقت يتلا

 . يفقملاو

 هيلع هللا ىلص هنأ سابع نبا ىلإ دئسلاب ىطويسلا ظفاحلا ىور

 يفقملاو يحاملاو ًادمحمو ٌدمحأ ةميدقلا بتكلا يف ىمسي ناك ملسو

 :لاقو يفزعلا هركذ .ليلكألا اهنمو ذامذامو اطيلقرافو اياطمحو محالملا يبنو

 «جاتلا ليلكإلاو ءًادومحم ًاليلكإ ةكم نم ًايبن رهظأ هللا نإ :روبزلا يف لاق

 .ٍءايفصالا سأرو ٍءايبنألا جات ملسو هيلع هللا ىلص وهو

 هللا ىلص همأ تأر :لاق هنأ قاحسإ نبا نع يور .دماح :اهنمو

 ديسو ةيربلا ريخب تلمح دق كنإ :اهل لوقي ًالئاق اهمانم يف ملسو هيلع
 يفو دماح ةاروتلا يف همسا نإف .ءادمحم هيمسف هيتلدلو اذإف نيملاعلا

 .دمحأ ليجنإلا

 .روبزلا يف همسا وه :لاقو هريغو ةيحد نبا هركذ .دومحم اهتموا
 :لاقف ٍءارلاو ميجلاب هدلوم يف يفزعلا سابعلا وبا ظفاحلا هركذ .ريجأ اهنمو

 لاق .رانلا نم هتمأ ريجي هنأل ينعي ٌريجأ همسا ةلزنملا فحصلا ضعب يفو

 مسالا فيحصت نوكي نأ ىشخأو هريغ هركذ نم را ملو : يطويسلا ظفاحلا
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 .ديحأ يأ هدعب ىتآلا

 «ديحأ ةاروتلا يف همسا :لاقو ءافشلا يف يضاقلا هركذ .ديحأ اهنمو

 نع هريغو يراخبلا ىور .نيّيمألا زرح اهنمو .منهج ران نع هتمأ ديحي يأ

 كانلسرأ انإ يبنلا اهيأ اي :ةاروتلا يف هنأ امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع

 ءعنملا زرحلا :ةيحد نبا لاق .نيّيمألل ًازرحو ًاريذنو ًارشبمو ًادهاش

 .لذلاو باذعلا نم مهعنمي يأ ء«برعلا :نوُيمألاو
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 نم هب هللا هامس اميف ضايع يضاقلاو ةيحد نبا هركذ .رابجلا اهنمو
 كفيس رابجلا اهيأ دّلقت :لاقف دواد باتك يف هب هللا هامس :لاقو «هئامسأ

 حورو .قحلا حور :اهنمو .كنيمي ةبيهب ةنورقم كتعيرشو كسومان نإف

 نكر :اهنمو .ليجنالا يف ادرو :لاقو ةيحد نبا امهركذ .سدقلا

 يف لاق ءايعش باتك يف امهركذ .ًافطي ال يذلا هللا رونو .نيعضاوتملا

 نكر وهو نيقيدصلا يوقي :مالك ةلمج نم ملسو هيلع هللا ىلص هفصو

 اهنمو .هفتك ىلع هناطلس رثأ ءافطي ال يذلا هللا رون وهو :نيعضاوتملا

 لفكلا وذ وهو ايعش ةوبن باتك يف درو :لاقو ةيحد نبا هركذ . لمجلا بكار

 :تلقف هب ربخأف .ىرت اذام رظناف اراظن مق يل ليق :لاق هنأ مالسلا هيلع

 لوقي لزنف لمج ىلع رخآلاو ءرامح ىلع امهدحأ نيلبقم نيبكار ىرأ

 .مالسلا هيلع ىسيع رامحلا بكارف :لاق اهمانصأو لباب تطقس :هبحاصل

 هتوبنب بهذ امنإ لباب كلم نآلءملسو هيلع هللا ىلص دمحم لمجلا بكارو

 لاق اذهلو : يطويسلا ظفاحلا لاق .هب مهدعو امك هباحصأ دي ىلع هفيسو

 نأ دهشا هب نمآو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك هءاج امل يشاجنلا

 . لمجلا بكارب ىسيع ةراشبك رامحلا بكارب ىسوم ةراشب

 ءةعردملا بحاصو لمجلا بحاص .يبرعلا يمألا يبنلا :اهنمو

 يف يقهيبلا جرخخأ .ةوارهلا بحاصو نيلعنلا بحاصو جاتلا بحاصو

 يف دج :ميرم نب ىسيع ىلإ هللا ىحوأ :لاق نايح نب لتاقم نع لئالدلا

 نم كتقلخ ينإ «لوتبلا ركبلا ةرهاطلا نب اي عطأو عمساو لزهت الو يرمأ

 ينأ كيدي نيب نم ْعّلِب «لكوتف ّيلعو «دبعاف يايإف «نيملاعلل ٌةيآ لحف ريغ
 بحاص يبرعلا يمألا يبنلاب اوقدص «لوزأ ال يذلا مويقلا يحلا هللا انأ

 «نيبجلا ِتْلّصلا «سأرلا ٍدعجلا «ةوارهلاو نيلعنلاو جاتلاو ةعردملاو لمجلا

 «نيعلا جعدألا ءرافشألا بدهألا :نينيعلا لَجنألا نييجاحلا نورقملا
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 قلوللاك ههجو يف هقّرع ؛©”ةيحللا تكلا ,نيدخلا حضاولا «ءفنألا ىنقألا

 بكري ناك دقو لمجلا بوكرب صخ ْمِل :ليق نإ :ركاسع نبا لاق
 ؟اهكسمي ءايبنألا نم هريغ ناك دقو ءاصعلا يهو ةوارهلابو ءرامحلاو سرفلا

 بكَرَم لمجلا نأل مهريغ نم ال برعلا نم هنأ اهب ّينعملا نأ :باوجلاف

 لمعتست ام ًاريثك ةوارهلاو ءممألا نم مهريغل بسني ال مهب صتخم برعلل

 .ايبرع هنوك نع ناتيانك امهف «لبالا برض يف

 بتكلا يف هنإ :لاقو ةيحد نبا هركذ .فيسلا بحاص :اهنمو

 :اهنمو .كفيس رابجلا اهيأ دّلقت :روبزلا ةرابع تمدقتو :تلق .ةمدقتملا

 بتكلا يف هئامسأ نم هنإ :لاقو ءافشلا يف هركذ .ناطلسلا بحاص

 هفتك ىلع هناطلس رثأ رفظ نبا هلقن امك ايعش ةوبن باتك يف عقوو .ةمدقتملا

 «ةوبنلا متاح هفتك ىلع هذه لدب نييناربعلا ةياور يفو :لاق .مدقت امك

 :لاق ءءافشلا يف هركذ ءبيضقلا بحاص :اهنمو .ةوبنلا ناطلسلاب دارملاف

 نم بيضق هعم :لاق ءليجنإلا يف ًارسفم كلذك عقو .فيسلا دارملاو

 .هب لتاقي ديدح

 متاخ هب دارملا : يطويسلا ظفاحلا لاق .متاخلا بحاص :اهنمو

 لهأ اهب هفرعي يتلا ملسو هيلع هللا ىلص هتامالع نم ناك وهو «ةوبنلا

 . باتكلا

 يف هتفص نمو : يطويسلا ظفاحلا لاق .هللا الإ هلآ ال بحاص :اهنمو
 الإ هلِإ ال اولوقي نأب ءاجوعلا ةّلملا هب ميقي ىتح هللا هضبقي نلو :ةاروتلا

 . هللا

 .ةمداقلا تاحفصلا يف ليصفتلاب تاملكلا هذه فلؤملا حرشيس )١(
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 هدنسب سراف نبا ىور .ريعبلا بكارو «لاتقلاو .كوحضلا :اهنمو

 لاّتق كوحضلا دمحأ ةراوتلا يف همسا :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ىلإ

 جرخأو .هقتاع ىلع هفيس ءةرسكلاب ءىزتجيو ةلمشلا سبليو ريعبلا بكري

 الإ ًائيدح ثّدحي ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّرأ مل :لاق ءادردلا يبأ نع دمحأ

 لوأ يف عقو :لاقو ,ةيحد نباو ضايع يضاقلا هركذ . ميظعلا :اهنمو

 ملسو هيلع هللا ىلص وهف .ةميظع ِةمأل ًاميظع دلتسو :ةاروتلا نم رفس

 نكلو :ةاروتلا يفو . ةيحد نباو ضايع يضاقلا هركذ .وفعلا :اهتمو

 . حفصيو وفعي

 :ةاروتلا يف هلوق نم هتذخأ : يطويسلا ظفاحلا لاق .روفغلا :اهنمو

 ٌْ .رفغيو وفعي نكلو

 :هانعمو ءروبزلا يف همسا وه :لاقو يفزعلا هركذ .قرافلا :اهنمو

 . لطابلاو قحلا نيب قرفي

 .روبزلا يف ةهمسا وه :لاقو يفزعلا هركذ . حالفلا :اهئمو

 :لاق دواد َنِإ ءايبنألا بتك يف يطويسلا ظفاحلا لاق .مّيقلا اهنمو

 .هانعمب مّيقلا نوكي دقو .ةرتفلا دعب ةنسلا ميِقُّي ًادمحم انل ثعبا مهللا

 تنأ :اهصنو ةاروتلا يف همسا وهو ةعامج هركذ .لكوتملا :اهنمو

 . هللا ىلإ هرمأ لكي يذلا :لكوتملاو . لكوتملا كتيمس يلوسرو يدبع

 ةيحد نباو يفزعلاو ضايع يضاقلا هركذ .ةنسلا ميقم :اهلمو

 ثنعبا مهللا :دواد لاق .روبزلا يف ملسو هيلع هللا ىلص ةهمسا وه :اولاقو
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 هضبقي نلو :ةأروتلا يفو : يطويسلا لاق .ةرتفلا دعب ةنسلا ميقي ًادمحم انل

 . هللا الإ هل ال اولوقي نأب ءاجوعلا ةلملا هب ميقي ىتح هللا

 يف همسا :لاقو يفزعلا هركذ :يطويسلا لاق .لصوملا :اهنمو

 . ةاروتلا

 نع ءهدلوم يف .يفزعلا لاق .ميتيلاو .قداصلاو «نيمألا :اهنمو

 دمحم ةقلاسلا بتكلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هئامسأ نم :هبنم نب بهو

 بتكلا يف ميتيلاب فوصوم هنإ ضايع يضاقلا لاق اذكو «ميتي قداص نيمأ

 . ةمدقتملا

 ةيوبنلا ءامسألا نم مدقت اميفو انه هتركذ ام عيمج :(عبارلا هيبنتلا)

 «يتالطسقلل ةيندللا بهاوملا نم هتذخأ دق اهيلع مالكلاو اهريسفتو

 «يطويسلل ةقيلخلا ريخ ءامسأ يف ةقينألا ضايرلاو ؛يناقرزلل اهحرشو

 ينلعجو «مهتاكربب ينعفنو ءمهنع هللا يضر .مهبيترتب ديقتأ مل ينكلو
 ثحت انرشحو .مظعألا هبيبح دنعو ىلاعت هللا دنع نيلوبقملا نم مهايإو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هبابحأ ةرمز يف هئاول
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 يناثلا بابلا

 هلئاضف ىف ةدراولا ةينآرقلا تايآلا ىف

 راصتخاب يواضيبلا نم اهريسفتو ملسو هيلع هللا ىلص

 نينمؤملل ًاريِشَب ٌّقَسْلآب َكاَنْلَسْرَأ انِإ ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هللا لاق

 . «نيرفاكلل ًاريِذنَو

 ْمُهْنِم ًالوُسَر ٌمهيِف ْتَعْبآَو انَبَرظ :ًاضيأ ةرقبلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 ريزَمْلا تن َكْنِإ ْمهُكْرُيو ٌةَمْكِحْلاَو ٍتاّتكلا ُمُهُملَعيَو َكِاَيآ ْمهيِلع اون
 ني َدِعاَوَقْلا ْميِهاَرْبِ ٌمُقْرَي ْذِإَوط :ىلاعت هلوق ةيآلا هذه لبق .«ُميِكَحْلآ

 انْلَعْجآو انيَر «ُميِلَعْلا ُعيِمّسلآ َتْنَأ َكْنِإ انِم لبن اَنْيَر هُليِعاَمْسَِو ِتيْبْلآ
 َتْنأ َفْنِإ اَنيَلَع ُبّتَو اًنَكِساَنم انِرأَو َكَل َةَمِلْسُم َةّمأ انييَرُد ْنمَو كَل َنْيمِلْسُم
 :لاق .ةقباسلا ةيآلا رخآ ىلإ «ُالوُسَر مهيِف ُتَعْبآَو اَنْبَر ءميِجّرلآ ُباَوتلا

 وهف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ريغ امهتيرذ نم ىلاعت هللا ثعبي ملو
 يبأ ةوعد انأ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق امك ءامهتوعد هب باجملا

 . « يمأ ايؤرو ءىسيع ىرشبو ,ميهاربإ

 يأ «ًاطَسَو َةْمَأ ْمُكاَنْلَعَج َكِلْذَكَوِط :ًاضيأ ةرقبلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 َنوُكَيَو سانلآ ىَلَع َاَدَهش اونوكتل» . لمعلاو ملعلاب نيكزم الودع وأ ًارايخ
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 ءايبنالا غيلبت نودحجي ةمايقلا موي ممألا نأ يور .«ًاديِهَش ْمُكيَلَع ُلوُسّرلآ

 «نيركنملا ىلع ةجحلل ةماقإ .مهب ملعأ وهو «غيلبتلا ةئيبب هللا مهبلاطيف

 نيأ نم :ممألا لوقيف «ءنودهشيف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأب ىتؤيف

 ناسل ىلع قطانلا هباتك يف ىلاعت هللا رابخإب كلذ انملع :نولوقيف ؟متفرع

 هتمأ لاح نع لأسُيف ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب ىتؤيف .قداصلا هيبن

 ٌولَتي الوسر مكيف اَنْلَسْرَأ امك :ًاضيأ ةرقبلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 ءايكزأ هب نوريصت ام ىلع مكلمحي يأ .«مُكيكْرُيَو اَنِتاَيآ ْمُكْيَلَع
 ىلاعت لاقو .4َنوُمْلْعَت اوُنوُكَت ْمَل اَم ْمُكُمْلَعُيو ٌةَمْكِحْلاَو باَتكْلا ْمُكُمْلَعُيَو»
 هجولاب يأ .4ّقَحْلآب َكْيَلَع اًهوُلتن هللآ َتاَيآ َكْلِتل ًاضيأ ةرقبلا ةروس يف

 َنَمِل َكْنِإَوظ خيراوتلا بابرأو باتكلا لهأ هيف ٌكشي ال يذلا قباطملا

 ظ .4َنيِلَسْرُمْل

 ليم ةبحملاههللا ٌنوُبحُت ْمَنُك ْنِإ ُلُق نارمع لآ ةروس يف ىلاعت لاقو
 دبعلاو «هيلإ اهبرقي ام ىلع اهلمحي ثيحب هيف كردأ لامكل ءىشلا ىلإ سفنلا
 وأ هسفن نم ًالامك هاري ام لك نأو هلل الإ سيل يقيقحلا لامكلا نأ ملع اذإ

 ةدارإ يضتقي كلذو ءهللا ينو هلل الإ هبح نكي مل ءهللابو هللا نم وهف هريغ

 تلعجو «ةعاطلا ةرادإب ةبحملا ترسف كلذلف ءهيلإ برقي ايف ةبغرلاو هتعاط
 هللآ م ينوُعبتأف» هتعواطم ىلع صرحلاو هتدابع ف لوسرلا عابتال ةمزلتسم

 زواجتلاب مكبولق نع بجحلا فشكيو مكنع ىضري يأ (مُكَيوُنُذ ْمُكَل َرِفْعيَ
 ٌروُمَغ هللاو» هسدق راوج يف مكثوبيو هزع بانج نم مكبرقيف مكنم طرف اع

 .«ميحت
 «َنيبنلا ٌقاَثيِم هللا ذَحأ ْدإَو» :ًاضيأ نارمع لآ ةروس يف ىلاعت لاقو
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 : ليقو . ىلوأ هب مالا ناك ِءايبنألا مكح اذه ناك اذإو ءهرهاظ ىلع هنإ ليق

 ركذ نع مهركذب ىنختس ةساو عمهمسأو نييبنلا نم قاثيملا لحتأ ىلاعت هنأ هانعم

 ُمُكَعَم امل ٌقِّدَصُم ُلوُسَر مكب مَ ؛ ٍةَمُكَحَو ٍباَتك 7 مكين امل ممألا

 :رصالاو *« يِرصإ مكِلُذ ىَلَع ع ْمكْدَحَأَو ثررمأ :ّلاق ؛ةنرصتلَو هب نوت

 .«َنيِدِهاَّشلا َنِم ْمُكَعَم انو اوُدَهْسآَف :َلاَق .اًنْرَرمَأ اوُلاَثط .دهعلا

 .ةمحربف يأ «ِةَمْحَر اًمِبَق# :ًاضيأ نارمع لآ ةروس يف ىلاعت لاقو
 ايفاج قلخللا ءّيس يأ طق تنك ولو ْمُهَل تنل هل ّنِم# ديكأتلل ةديزم :امو

 ْمُهَل زختآَو م مُهَنَع ثغأف كِلوَح م نس اوضْفْناَل هيساق يأ «ِبْلَقْلآ ظيلغإ»

 ٌبِحُي هللا ْنِإ هلآ ىَّلَع ْلُكَوَف َتْمَرَع اًذِإَف يملا يف ْمُهْرواَشو

 ىَلَع هللآ ّنَم ْدَقَلط :ًاضيأ نارمع لآ ةروس يف ىلاعت هللا لاقو . 4 َنيِلكََتُمْل

 مهسنج نم وأ مهبسن نم يأ 4«ْمِهسْفْنأ ْنِم ًالوُسَر ْمهيِف َّثَعَب ذإ َنيِِمؤُمْل
 قدصلا يف هلاح ىلع نيفقاو اونوكيو «ةلوهسب مهمالك مهفي مهلثم ًايبرع
 ةالصلا هيلع هنأل « مهفرشأ يأ ,مهسّفْلأ نم :ليقو ءهب نيرختفم ةنامألاو

 « ميكي هيأ ْمهْيَلع اوتيل مهنوطبو برعلا لئابق فرشأ نم ناك مالسلاو
 «تباتكلا ُمُهَمَلَعيَو9 لامعالاو داقتعالا ءوسو عابطلا سند نم مهرهطي يأ

 . 4 نيم ,لالض يفَل لبق ْنِم اوناك نِإَول ةنسلا يأ «ةّمكحْلاَو» نآرقلا يأ

 ٍةمَأ لك ْنِم انتج اَذِإ َفْيَكَتط :ءاسنلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 قدص ىلع دهشت يأ 4ًديهش ِءآلْوْم ىَلَع َكِب اًنّتَجوط مهيبنب ينعي 4«ِديِهَشب
 الف) :ًاضيأ ءاسنلا ةروس يف ىلاعت لاقو . مهؤايبنأ مهو ءادهشلا ٍءالُوه

 مث طلتخاو فلتخا يأ 4ْمُهَب رمش اميف َكوُمْكَسُي ىّنَ َنوُنِمْؤُي ال َكبَرَ

 نم وأ هب تمكح امم ًاقييخ يأ 4َتْيَضَن امم أرح مهين يف اوُدَجَي ال

 «ًاميلَست ان اوُمّلَسُيَول هرمأ نم ٍقيض يف ٌكلاشلا ناف ؛هلجأ نم اكش وأ كمكح

 . مهئطابو مهرهاظب ًادايقنا كيلإ اوداقني يأ

 ال



 يهللآ َعاَطَأ ْدَقَف َلوُسّرلآ ْعِطُي ْنَم» ًاضيأ ءاسنلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 هيلع هنأ يور .هللا وه رمآلاو .غّلبم ةقيقحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هنآل

 . هللا عاطأ دقف ينعاطأ نمو هللا بحأ دقف ينبحأ نم :لاق مالسلاو ةالصلا

 مكحَتِل ٌّقَحْلآِب باتكْلا َكِيلِإ اَنلَرْنأ اًنإط :ًاضيآ ءاسنلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 لجأل نكت ال يأ «ًاميِصَح َنيِِئاَحْلِل ْنُكَت آلَو هللآ َكاَرَأ اًمب ساثلآ َنْيب
 هللآ َلَرْئاَو :ًاضيأ ءاسنلا ةروس يف ىلاعت لاقو .ءايربألل ًاميصخ نينئاخلا

 ىرومألا تاّيفخ نم يأ 4ُمَلْعَت نكت ْمَل اَم َكَمَلَعَو َةَمْكِحْلاَو َباَتكْلآ َكِيَلَع
 لضف ال ذإ «ًاميِظَع َكْيَلَع للآ ُلْضَف َناَكَرظ ماكحألاو نيدلا رومأ نم وأ
 . ةوبنلا نم مظعأ

 ىلإ اًنيَحوأ امك َكْيَلِإ انْيَحْوأ انإ» :ًاضيأ ءاسنلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 َبوَقْعَيَو ٌقاَحْسِإَو َليِعاَمْسِإَو ْميِهاَرْبِإ ىلإ انيَحْوأَو ِهِدْعَب ْنِم َنّيينلاَو حو
 «أروُبر واد انْياَو َناَمَيَلْسَو َنوُراَعَو َسْنوُيَو َبوُيَأَو ىسيِعَو ٍطاَبْسألاَ
 .مهنم مزعلا يلوأ لوأ ميهاربا نإف مهل ًاميظعت ركذلاب لسرلا ءالؤه ٌصخ
 ةروس يف ىلاعت لاقو .مهريهاشمو ءايبنألا فارشأ نيقابلاو «مهرخآ ىسيعو

 رجعملا نآرقلا نم يأ 4ََكِنَلإ ُهلْرنأ اَمب ُدَهْنَي هللآ نكل» :ًاضيأ ءاسنلا

 لك هنع زجعي مظن ىلع هفيلأتب ملعلا وهو وملعب ُهلْرنأ» كتوبن ىلع لادلا
 ام ىفكو «ًاديهش هللاب ىفكَو» كتوبنب ًاضيأ «نوُدَهْسَي ةَكِئالَمْلاَوط غيلب

 .هريغب داهشتسالا نع كتوبن ةحص ىلع ججحلا نم ماقأ

 ايوُسَر ْمُكَءاَج ْدَق باّتكلآ َلْهَأ اي :ةدئاملا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 هيلع هللا ىلص دمحم تعنك يأ «باتكْلآ نم َنوُفْحت منك امم ًاريثك ْمُكَل نيب

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحأب ىسيع ةراشبو «ةراوتلا يف مجرلا ةيآو ءملسو

 يأ 4ّنيِبُم ٌباَتكَو ٌرْون هللآ َنِم ْمُكَءاَج ْدَق ريك ْنَع وفْعَيَو9 ليجنالا يف
 زاجعإلا حضاولا باتكلاو لالضلاو كشلا تاملظل فشاكلا هناف «نآرقلا
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 عَن نَم هللا هب ينهي ملسو هيلع هلل ىلص ًادمحم روتلاب ديري لبقو
 نم يأ «بهِنْذِإِب روثلا ىلإ َتاَمْلَظلآ ّنِم مهجرخيو مالسلا لبس ةتاوضر

 وه قيرط يأ © ميقتسم ٍطاَرِص ىَلِإ ْمهيِدْهَيَو» مالسالا ىلإ رفكلا عاونأ
 .ةلاحم ال هيلإ دٌّومو ىلاعت هللا ىلا قرطلا برقأ

 اًنثوسر ْمُكَءاَج ْدَق ٍباَتكْلا َلْهُأ اي ًاضيأ ةدئاملا ةروس يف ىلاعت لاقو

 يأ .هريِذَن لَو ريِشَب ْنِم اَنَءاَج اَم اوُنوُفَت ْنَأ لْسْرلآ َّنِم ٍةرْثَف ىَلْع ْمُكَل ني
 ريشب نم انةاج ام :اولوقت نأ ةهارك يحولا نمز عاطقنا ىلع نيدلا مكل نّيبي

 «ُريِدَق ٍءْيَش لك ىَلَع هلآَو ٌريِذَنَو ٌريِشَب ْمُكَءاَج دّقَفِط اورذتعت ال ريذن الو
 ةالصلا امهيلع ىسيعو ىسوم نيب لعف امك ىرتت لاسرإلا ىلع ردقيف

 ىلع لاسرإلا ىلعو « يبن فلأو ةنس ةثامعبسو فلأ امهنيب ناك ذإ مالسلاو

 نس ةنامتس امهنيي مالسلاو ةالصلا امهباع دمحمو ىسيع نيب لعف امك ةرتف

 نانئس نب دلاخ برعلا نم دحاوو ليئارسا ينب نم ةئالث «ءايبنأ ةعبرأو

 نيح مهيلإ ملسو هيلع هللا ىلص ثعُب نأب مهيلع نانتما ةيآلا يفو .يسبعلا

 هيلإ نوكي ام جوحأ اوناكو يحولا راثآ ثسمطنا

 35 ه2 ع

 ام ْمُْلَب ُلوُسَرلآ اَهُيأ ايا» :ًاضيأ ةدئاملا ةروس يف ىلاعت لاقو :|
 سائلا َنِم َكُمِصْعَي هللآو ُهَتلاَسِر َتْقْلَب اَمْه ُلَعْفَت ْمَل ْنِإَو كبَر ْنِم َكِيَلِ
 . يداعألا صضرعت نم هظفحو هتمصعب هللا نم نامضو َةَدِع يأ

<2 

 م

 رْسْرلآ َنوُعِتي َنيِذَّلاظ :فارعألا ةروس يف ىلاعت لاقو
 هملع لامك نأ ىلع ًاهيبنت هب هفصو ءأرقي الو بتكي ال يذلا «ُّينألآ
 « ليجنإلاو ةاروتلا يف يف ْمُهَدنِع ًابوتكم ُهَنوُدِجَي يِذْلآِط هتازجعم ىدحإ هتّيمأ

 ِتاَبيطلا ْمُهَل ٌلِحُبَو رَكُملآ ِنَع ْمُهاَهْلْيَو ٍنوُرعملآَ م ُمُهُرمأَيِ» ةفصو ًامسا يأ
 م مل مف ل
 هانعمو لقثلا رصالا لصأ .«مهرصإ م مُهنَع ُمْضِيَو َتِئاَبْحْلا ْمِهيَلَع مرحي

 َنيِذْلاَف ْمِهْبَلَع ْتَناَك يتلا لالْعألاَوط ةّقاشلا فيلاكتلا نم هب اوَُلُك ام انه
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 يأ م«ُهَعَم َلِزْنأ يِذْلآ رولا اوُعبَتاَو ُءوُرَصَنَو» هومّظع يأ «هوُرَرعو هب اوُنَمآ
 مه َكِيلوُأط قئاقحلا فشاك هزاجعاب هنأل ًارون هامس امناو نآرقلا
 . «ٌنوَحِلْفمْلآ

 هللآ ٌُلوُسَر يِنِإ ٌساَنلآ اَهيأ اي لق ًاضيأ فارعألا ةروس يف ىلاعت لاقو
 اثوعبم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ماع باطخلا 4ًاعيِمَج ْمُكْيلِ

 ,ضزألاو ِتاَوَمَّسلا ُكْلُم ُهَل يِذّلا» مهماوقأ ىلإ لسرلا ٌرئاسو نيلقثلا ىلإ

 شي ُنمْؤُي يِذَلا ّيمالآ يِبلآ ِهِلوُسَرَو هللآب اوئمآَف ٌتيمُيَو يِبْحُي وه لإ هلِإ ل
 وآ ٌكوشِنيِل اورفَك َنيِذَّلا كب ُرْكْمَي ْذِإَو * َنوُدتْهَت ْمُكَلَعَل هوُعِبْنآَو هِتاَمِلَكَو
 امل راكذت .4َنيِرِكاَملآ ٌرْيَخ هللآو هللآ ٌرُكْمَيَو َنوُركْمَيَو َكوُجِرْحُي وأ َكوُلتقَ

 يف هللا ةمعن ركشيل ةكمب ناك نيح ملسو هيلع هللا ىلص هب شيرق ركم
 َنيِذْلآ كب ُرُكْمَي ْذِإ ركذإو : ىنعملاو «مهيلع هئاليتساو مهركم نم هصالخ
 ْوَأ مهفويسب َكوُلتَفَي وأ حرجلاب ناخثإلاو سبحلاو قاثولاب َكوُتيِل اوُرْفَك
 .ةكم نم َكوُجِرْخُب

 يف اوعمتجاف '”اوقرف مهتعباتمو راصنألا مالسإب اوعمس امل مهنأ كلذو

 انأ :لاقو خيش ةروص يف سيلبإ مهيلع لخدف هرمأ يف نيرواشتم ةودنلا راد

 ًايأر ينم اومدعت نلو مكرضحأ نأ تدرأف مكعامتجا تعمس دجن نم

 ريغ هذفانم اودستو تيب يف هوسبحت نأ يبأر :يرَتخَبلا وبأ لاقف ًاحصنو

 يأرلا سئب :خيشلا لاقف .ثومي ىتح اهنم هبارشو هماعط هيلإ ن ةلث ةّوك

 :ورمع نب ماشه لاقف .مكيديأ نم هصلخيو هموق نم مكلتاقي نم مكيتاي

 . عنص ام مكرضي الف مكضرأ نم هوجرختف لمج ىلع هولمحت نأ يبار

 .فاحخن :رسكف حتفب «قرف )١(

 وبأو» ءاحلاب ىلوألا ةعبطلا يف دروو . ماشه نب صاعلا همسا .شيرق فارشأ نم (؟)

 .فيحصت وهو (يرتحبلا
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 انأ :لهج وبأ لاقف .مهب مكلتاقيو مكريغ ًاموق دسفي «يأرلا سثب :لاقف

 ةدحاو ٌةبرض هوبرضيف ًامراص ًافيس هوطعتو ًامالغ نطب لك نم اوذخأت نأ ىرأ

 اذإف ءمهلك شيرق برح ىلع مشاه ونب ىوقي الف لئابقلا يف همد قرفتيف

 .هيأر ىلع اوقرفتف .ىتفلا اذه قدص :لاقف .هانلقع ©*لقعلا اوبلط

 ةرجهلاب هرمأو ربخلا هربخأو ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا ليربج ىتأف

 هللا يضر ركب يبأ عم جرخو هعجضم يف هنع ىلاعت هللا يضر ًايلع تّيبف

 وأ مهيلع مهركم درب «هللآ ٌرُكْمَيَو َنوُرُكْمْيَوِط راغلا ىلإ هنع ىلاعت
 - لّلقو ردب ىلإ مهجرخأ نأب مهعم نيركاملا ةلماعمب وأ هيلع مهتازاجمب
 ال ذإ «َنيِركاَملآ ٌرْيَخ هللآوإ» اولتقف مهيلع اولمح ىتح مهنيعأ يف نيملسملا

 ءةجوازملل نسحي امنإ هللا ىلإ اذه لاثمأ دانسإو .هركم نود مهركمب هبوُي

 . مذلا ماهيإ نم هيف امل ًءادتبا اهقالطإ زوجي الو

 .«مهيف َتْنأَو ْمُهَبَّذعُيِل للآ َناَك اًمَو» :لافنألا ةروس يف ىلاعت لاقو
 مهييذعت نأ ىلع ةلالدللو مهلاهمإل بجوملا ناك امل نايب ةيآلا هذه يف

 نع جراخ مهرهظأ نيب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو .لاصئتسا باذع

 . هتداع

 ِنيِدو ىَدُهْلآب ُهَلوُسَر َلَسْرَأ يِذَلآ َوُمِظ ةبوتلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 هلوق يف ريمضلا «َنوُكِرْشُمْلا هِرَك لَو ٍنيَدلا ىَلَع ُهَرِهْظيِل ٌّقَحْلأ

 يف ماللاو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل وأ قحلا نيدلل هرهظيل#»

 . مهلذخيف اهلهأ ىلع وأ ءاهخسنيف نايدألا رئاس ىلع يأ ءسنجلل «نيدلا»

 نإ :يأ هللآ ُهَرَصْن ْدَقَف ٌهوُرِصنَت لإ ًاضيأ ةبوتلا ةروس ىف ىلاعت لاقو

 . هتيد هلو ىطعا : ليتقلا لقع ردصم : لقعلا )غ1(
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 نلف تقولا كلذ لثم يف هرصن ىتح ةرصنلا هل هللا بجوأ دقف هورصنت مل

 . عِراَمْلا يف اَمُه ْذِإ نْيتْثآ َيناَن اوُرَمَك َنيِذَّلآ ُةَجَرَخَأ ْذِإإ» هريغ يف هلذخي

 اثكم .ةعاس ةريسم ىلع ةكم ىنمي يف لبج وهو ءروث ىلعأ يف ٌبقن راغلاو

 نإ ْنَّرَحَن آل ِهبِحاَصِل لوقُي ْذإ# قيدصلا ركب وبأ هبحاصو وه «مايأ ةثالث هيف
 راغلا قوف اوعلط نيكرشملا نأ يور .ةنوعملاو ةمصعلاب يأ «انَعَم هلأ

 ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ قفشأف

 نع هللا مهامعأف ءامهثلاث هللا نينثاب كلظ ام :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 نيتمامح هللا ثعب راغلا الخد املو «هوري ملف هلوح نوددرتي اولعجف ىراغلا

 يأ .#«ةتنيكس هللآ َلَرئاَف8 ءهيلع تجسنف توبكنعلاو .هلفسأ يف اتضابف

 ءهبحاص ىلع وأ يبنلا ىلع يأ 4هْيَلَع#© بولقلا اهدنع نكست يتلا هتنمأ

 ةكئالملا يأ 4اَمْوَرَت ْمَل ٍدوُنَجب ُهَدّيَاَول ًاجعزنم ناك هنأل ءرهظألا وهو

 َةَمِلَك لْعَجَول نينحو بازحألاو ردب موي هونيعيل وأ راغلا يف هوسرحيل مهلزنأ

 4اَيْلُعْلا يه كآ ةَمِلَكَوِط كرشلا يأ رفكلا ةملك «ىَّلْفّسلآ اوُرْفَك َنيِذّلآ
 .«ميكح ٌريِزَع هللاو»» ديحوتلا هللا ةملك

 ينل نوُدْؤُي نيِذّلا ْمُهْنِمَو :ًاضيأ ةبوتلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 دمحم :اولاق مهنأ يور .هقدصيو هل لاقي ام لك عمسي «ّنّذَأ ْوُم َنوُوُقَيَو
 «ْمُكَل رْيَخ ُنْدَأ لكل .لوقن امب انقدصيف هيتأن مث انئش ام لوقن .ةعماس نذأ
 هنا ثيح نم لب هب اومذ يذلا هجولا ىلع ال نكلو «نذأ هنأب مهل قيدصت

 ماق امل هب قّدصي «هللآب ْنِمْؤيظ :هلوقب كلذ رسف مث «هلبقيو ريخلا عمسي
 مهصولخ نم ملع امل مهقدصيو 4«َنِْمْؤُمْلِل ُنمْؤيَوط ةلدألا نم هدنع

 فشكي الو هلبقي ثيح ناميإلا رهظأ نمل .«ْمُكَنِم اوُنَمآ َنيِذّلِل ٌةَمَحَرَول
 .«ميلأ ٌباَذَع ْمُهَل لآ َلوُسَر َنوكؤُي َنيِذلآَو هرس

 ْنِم َلوُسَر ْمُكَءاَج ُدَقَلظ :ًاضيأ ةبوتلا ةروس يف ىلاعت لاقو

65 



 .مكفرشأ نم يأ ءمكّسفنأ نِم :ءىرقو .مكسنج نم يأ .«ْمُكِسُفْنَ
 هوركملا مكؤاقلو مكنع «ْمَتَيَع امه ٌّقاش ديدش يأ هِدّْيَلَع ٌريِزَعِ

 ٌفوُؤَر َنيِنمْؤملاب مكنأش حالصو مكناميإ ىلع يأ .«ْمُكْيَلَع ٌصيِرَحِ»
 .ةمحرلا ةّدش ةفأرلا نأل غلبأ فوؤرلاو «مبجر

 ُالَسْرُم َتْسَل :اوُرَفَك َنيِذَّلا َلوَقَيَوط :دعرلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 ام يتلاسر ىلع ةلدألا نم رهظأ هنإف .«مُكَنْيَبَو ينيب اديهش هللآب ىَفَك لق

 امو نآرقلا مّلع يأ «باتكلآ ّمْلِعهَدْنِع ْنَمَوط اهيلع دهشي ٍدهاش نع ينغي
 .هبارضأو مالس نبا وهو ةاروتلا مّلع وأ زجعملا مظنلا نم هيلع فّلأ

 ةايحب مسق كرمعب يأ «ُكْرمَعَلط :رججحلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 يأ .4مِهتَرْكَس يِفَل ْمُهنإط ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا وهو ؛بطاخملا
 .نوريحتي «نوُهَمْعَي9 مهتياوغ

 «يناَتَملآ َنِم ًاعْبَس َكانيَتآ ُدَقَلَوط ًاضيأ رجحلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 اهتعباسو «لاوطلا يهو روس عبس ليقو .ةحتافلا يهو «تايآ عبس يأ

 :ةيمستلاب امهنيب لصفي مل كلذلو .ةروس مكح ىف اهنإف ةبوتلاو لافنألا

 ءءانثلا وأ ةينثتلا نم : يناثملاو .عبسلل نايب : يناثملا نم ,كلذ ريغ ليقو

 هتافص نم هلهأ وه امب هللا ىلع هب ىنثيو «ةغالبلاب هيلع ىنثيو هتءارق رركت
 .«عيِظَعْلا نآَرقْلاَوط ىنسحلا هئامسأو ىمظعلا

 نآرقلا يأ «ّرْكَّذلا َكْبلِ اًنلَرْنأَرل :لحنلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 . 4 َنوُرْكَفتي مُهْلَعَلَو ْمِهيَلِإ َلّزَن اَم سائل َنيبتِل»

 َنيتِل الإ باَتكْلا َكْيَلَع اَنْلرنأ امو ًاضيأ لحنلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 لاعفالا ماكحأو داعملا لاوحأو رّدقلاو ديحوتلا نم «ديف اوُقَلَمْخَأ يِذّلآ ْمُهَل

 . «نوُنمُؤُي ٍمْوَقِل ٌةَمْحَرَو ىَدُمول
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 ًاديهَش مَ َلُك يف تعبت َمويَوط :ًاضيأ لحنلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 ب انجرو مهتم ثعب مأ لك يب ذل « مهيبن ينعي «مهِسْمْنا ْنِم ْمِهيَلَع

 ىلإ ةلاحإلاب لامجإلا وأ ليصفتلا ّ نيدلا رومأ نم يأ «ِءّْيَش ٌّلُكِل ًانايبت
 نم مورحملا نامرح امناو ؛عيمجلل يأ 4(َةَمْحَرَو ٌىدُهَوظ سايقلا وأ ةنسلا

 .ةصاخ #َنيِمِلْسُملِل ىَرْشبَوإ» هطيرفت

 ىلإ» مهيلإ تثعب نم يأ «ٌعْدَأ :ًاضيأ لحنلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 ليلدلا يهو «ةمكحملا ةلاقملاب 4ِةَمُكِحْلآب© مالسالا ىلإ يأ «كْبَر ليبَس

 ةعنقملا تاباطخلا 4ٍةَئَسَحْلآ ٍةَظِعْوَملاَوط ةهبشلل حيزملا قحلل حضوملا
 ةوعدل ةيناثلاو ,قئاقحلل نيبلاطلا ةمألا صاوخ ةوعدل ىلوألاو .ةعفانلا ربعلاو

 قرط نسحأ يه يتلا ةقيرطلاب يأ «ُنَسْحَأ ّيِه يلب ْمُهْلِداَجَو مهئاوع
 ءرهشأ ىه يه يتلا تامدقملاو رسيألا هجولا راثيإو نيللاو قفرلا نم «ةلداجملا

 ّلَض ْنَمِب ُملْمأَوُه َكّبَر نإ مهبغش نيببتو مهبهل نيكست يف عفنأ كلذ ناف
 امأو «ةوعدلاو غالبلا كيلع امنإ يأ «نيدتهملاب ُمَلْعَ ْوُهَو ِهليِبَس نع
 نيلاضلاب ملعأ هللا لب كيلع الف امهيلع ةازاجملاو لالضلاو ةيادهلا لوصح

 .مهل يزاجملا وهو نيدتهملاو

 «حيبستلاك هيزنت ةملك «َناَحْبس» :ٍءارسإلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 « ماَرَحْلآ ٍدِجْسَملآ َّنِم اليل هِدبعب» . . ىنعمب ىّرسو ىرسأو «ىّرْسَأ يِذْلآ»
 يِذّلا» سدقملا تيب دجسم يأ « ىَصْقألا دِجْسُمْل ىَلِإ# ةكم دجسم يأ

 ءايبنألا دّبعتمو يحولا طبهم هنآل ايندلاو نيدلا تاكربب يأ «هلوَح انكَراَ

 هتدهاشمو ءرهش ةريسم ليللا نم ةهرب يف هباهذك يأ انتايآ ْنِم هير

 ىلع هفوقوو هل مالسلاو ةالصلا مهيلع ِءايبنألا لثمتو «ءسدقملا تيب
 .«ريِصَبْلا عيمسلا وُه نإ مهتاماقم
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 َماَقَم كبَر َكَنَعَبي ْنَأ ىَسَعط :ًاضيأ ِءارسإلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 ىلاعت هللا يضر ةريره وبأ ىور امل «ةعافشلا ماقم هنأ روهشملا «ًادوُمحَم

 نأ هراعشإلو « يتمأل هيف عفشأ يِذلا وه :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هنع

 .ةعافشلا ماقم الإ كاذ امو ءهيف همايقل هنودمحي سانلا
 توم اول عا سيل 6م سها او كر 2 . “ا

 انيحوا يذلاب نبهذنل انئِش نيو: اضيأ ٍءارسإلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 سم معرب جاو مم 9 جا# <” 82م6 تصمد تق 2 5 سا -- 2 يا مق < مح

 َكِْيَلَع ناك هلضف نإ كبَر ْنِم ةّمحَر الإ اليكو انْيْلَع هب كل ٌدجت ال مث كِيَلِإ

 يف هئاقبإو هيلع باتكلا لازنإو ءملسو هيلع هللا ىلص هلاسرإك يأ 4ًاريبَك

 قحلاب الإ لزن امو يأ «َلْزَن ٌقَحْلابَو» هلازنإل يضتقملا قحلاب الإ نآرقلا

 «ًاريِذَنَو» باوثلاب عيطملل يأ «ًارْشَبُم لإ َكاَْلَسْرَأ اًموإ» هيلع لمتشا يذلا

 2 5 هه / ل ٠ م

 انلزنا اموت لجر اي هأئعم : ليف ب هطاوم : دط ةروس يف ىلاعت لاقو

 3 سه ضال مس امم فلا م يمر

 ام ذإ «شيرق رافك ىلع كفسات طرفب بعتتل يأ «ىقشتل نآرقلا َكّيَلَع
 نق

 ءقاس ىلع مايقلاو دجهتلا ةرثكو ةضايرلا ةرثكب وأ غلبت نأ الإ كيلع

 .بعتلا ىلعمب عئاش ءاقشلاو

 ْدَق ام ِءاَبنأ ْنِم َكِيَلَع صْقن َكِلْذَك> :ًاضيأ هط ةروس يف ىلاعت لاقو

 يف ةدايزو كل ةرصبت ةجرادلا ممألاو ةيضاملا نورقلا رابخخأ نم يأ # قبس

 دقو كتمأ نم نيرصبتسملل ًاريكذتو ًاهيبنتو كتازجعمل ًاريثكتو كلمع

 ًاقيقح رابخألاو صيصاقألا هذه ىلع ًالمتشم ًاباتك «ًاركذ انُّدَل ّنِم كانْيَتآ

 .سانلا نيب ًاميظع ًاتيصو ًاليمج ًاركذ :ليقو .رابتعالاو ركفتلاب

 - ل 22 ىلا كاسم رى م

 يأ * نيملاعلل ةمحاو الإ كانلسرا امو : ءايبنألا ةروس يف ىلاعت لاقو

 حالصل بجومو .مهداعسإل ببس ملسو هيلع هللا ىلص هب ثعب ام نأل
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 خسملاو فشلا نم 0ث مهنمأ رافكلل ةمحر هنوك : ليقو , مهداعمو مهشاعم

 .لاصئتساللا باذعو

 ٌريِذَن ْمُكَل انأ اَمْنِإ سانلا اَهيأ اي لق : جحلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو يم دى ىو عما م م 0 20
 .هب مكرذنأ ام مكل حضوأ يأ نيب

 هديحوت ىلإ يأ «َكْبَر ىَلِإ ٌعْدآَوظ :ًاضيأ جحلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 . يوس ّقحلا ىلإ قيرط يأ 4 ميِقَتْسُم ىدُم ىَلَعَل َكْنِإظ هتدابعو
 .«ْمُكيَلَع ًاديهَش ُلوُسَرلآ َنوُكَيِلط :ًاضيأ جحلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 ىلع ًادامتعا هسفنل هتداهش لوبق ىلع لديف مكغّلب دق هنأب ةمايقلا موي يأ

 لسرلا غيلبتب « سائلآ ىَلَع َءاَدَهش اوُنوُكَدَول ملسو هيلع هللا ىلص هتمصع
 . مهيلإ

 نآرقلا يأ «َلْوَقْلآ اوُربَدَي ْمَلْفأط :نونمؤملا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 ْمَل اَم ْمُهَءاَج ْمُأ» هلولدم حوضوو هظفل زاجعإب مهبر نم قحلا هنأ اوملعيل

 ةنامآلاب «ْمُهلوُسَر اوُهرْعَي ْمَل ْمُأ» باتكلاو لسرلا نم 4َنيِلَوألآ ْمُهئاَبآ ِتأَي
 وه امم كلذ ريغ ىلإ ءملعتلا مدع عم ملعلا لامكو قلخلا نسحو قدصلاو

 اوناكو هلوقب نولابي الف «ةنج هب نولوقُي ْمأ نوركنم ُهَل مهف# ٍِءايبنألا ةفص
 َقَحْلِل ْمُمرتكأَو ُقَحْلآِب ْمُهَماَج لب ًارظن مهنقتأو ًالقع مهحجرأ هنأ نوملعي
 ْنَسْلآ َمَبتآ ولو هوركنآ كلذلف .مهءاوهأو مهتاوهش فلاخي هنأل 4ٌنوُهِراَك
 ْنَمَو ضْرألاَو ٌتاَوْمَسلا ِتَدَسْفَلط ىتش ةهلآ عقاولا يف ناك ناب 4ْمُهَءاَوْمَأ
 ْمُماَنيتأ ٌلَب» .اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول :ىلاعت لاق امك .*َنِهيف

 ْمِهِرْكَذ نع ْمُهَلظ مهظعوو مهّركذ هيف يذلا باتكلاب يأ «مِهِرْكِذب
 ةلاسرلا ءادأ ىلع ًارجأ ًاجْرَخ ْمُهَلأسَت ْمأ» .هيلإ نوتفتلي ال «َنوُصضِرْعُم
 هماودو هتعسل «ريخ ىبقعلا يف هباوث وأ ءايندلا يف هقزر هّ(َكِبَر جاَرْحْن

 ٍطاَرِص ىلإ ْمُهوُمْدَنَل َكْنِإَو .َنيِقِزاَرلآ ُرْيَخ َوُهَولمهئاطع نع كل ةحودنم هيفف
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 مهماهتا بجوي هيف جوع ال ,هتماقتسا ىلع ةميلسلا لوقعلا دهشت # ميِقتْسم
 رصح نأب تايآلا هذه يف ةلعلا حازأو ةجحلا مهمزلأ هناحبس هنأ ملعاو .هل

 ةلقو قحلا ةهارك ادع ام اهءافتنا نيبو ماهتالاو راكنإلا ىلإ يدؤي ام ماسقأ

 ٍ ٍ , ةنطفلا
 يف نولماكلا «نونِمؤملا امنإإ» :رونلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 ُهَعَم اوُناك اًذِإَول مهبولق ميمص نم عهِلوُسَرَو هللآب اوُنمآ َنيِذّلآ» ناميالا
 مْل#» رومألا يف ةرواشملاو بورحلاو دايعألاو ةعمجلاك * عياج رم ىَلَع

 لامك يف هرابتعاو ءمهل نذأيف هللا لوسر اونذأتسي «ةوُنذاَتْسي ىتح اوُبْعُذَي

 ناف «قفانملا نع هيف صلخملل زيمملاو هتحصل قادصملاك هنأل ناميالا

 هيلع لوسرلا سلجم نع باهذلا يف مرجلا ميظعتلو ءرارفلاو للستلا هنديد
 : ىلاعت لاقف .غلبأ بولسأ ىلع ًادكؤم هداعأ ءهنذإ ريغب مالسلاو ةالصلا

 نأ ديفي هنإف «ِهِلوُسَرَو هللآب َنوُنمْؤُي َنيِذْلا َكِئلوأ َكَنوُنِدَسي َنيِذّلا ّنِإ»
 َكوُنْداَتَسا ٍنِإَفط كلذك سيل نذإ ريغب بهاذلا نأو ةلاحم ال نمؤم نذأتسملا

 ضيوفت 4ْمُهْنم َتْغِش ْنَمِل ْنَدَأَد) ماهملا نم مهل ضرعي ام «ٌمهِنْأَش ضن
 ضعب نأ ىلع هب ٌلِدَساو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا يأر ىلإ ءرمألل
 دعب «هللآ ْمُهَّل ُرِفْغَتْسآَول مالسلاو ةالصلا هيلع هيأر ىلإ ةضّوفم ماكحألا
 رمأ ىلع ايندلا رمأل ميدقت هنأل ءروصق رذعل ولو ناذئتسالا نإف ءنذإلا

 اوُلَعْجَت آل مهيلع ريسيتلاب 4 ٌميِحَرل دابعلا ”تاطرفل م«ٌروُغ هللا َّنِإ» نيدلا
 ٍءاعد ىلع مكايإ هءاعد اوسيقت ال «ًاضْعَب ْمُكِضْعَب ِءاَعْدَك ْمُكَنيَب ,لوسّرلا َءاَعُد

 «نذإ ريغب عوجرلاو ةباجإلا يف ةلهاسملاو ضارعإلا زاوج يف ًاضعب مكضعب
 ال :ليقو .ةمرحم هنذإ ريغب ةعجارملاو «ةبجاو هتباجإ ىلإ ةردابملا نإف

 ءادنلاو هب توصلا عفرو همساب ًاضعب مكضعب ءادنك هتيمستو هءادن اولعجت

 عم .هللا لوسر ايوءهللا يبن اي :لثم مظعملا هبقلب نكلو ,ةرجحلا ءارو

 )١( ةحح صم .ها تاف ىتح ٌهَقّيَضو هيف ٌرصق :رمآلا يف طرف .
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 ءاعدك مكيلع هءاعد اولعجت الوأ «توصلا ضفخو عضاوتلاو ريقوتلا

 اولعجت الوأ ءبجوم هءاعد ناف هطخسب اولابت الف ضعب ىلع مكضعب

 هءاعد ناف «ىرخأ هّدريو ةرم هبيجي مكريبك مكريغص ءاعدك هّير هءاعد

 نم ًاليلق ًاليلق نولسي «ْمُكْنِم َنوُلَلَسَتي َنيِذّلآ هللا ملعَي ٌذق» باجتسم

 نمب ذولي وأ جرخي ىتح ضعبب مكضعب رتتسي نأب ةذوالم «ًاذاَوِلإل ةعامجلا

 نوفلاخي 4وِرْثَأ ْنَع َنوُقِلاَحُي َنيِذّلآ ِرذَحَيِلَثط هعبات هنأك هعم قلطنيف نذؤي
 نود هرمأ نع نودصي وأ ءهتمس فالخ "تمس نوبهذيو هاضتقم كرتب هرمأ

 دوصقملا هناف لوسرلل وأ ةقيقحلا يف هل رمألا نإف هلل ريمضلاو نينمؤملا

 يف ميل ُباَْذَع ٌمِهَبيِصِي ؤأ» ايندلا يف ةنحم هنت ْمُهَبيِصَت ْنَأ» ركذلاب

 . «ةرخآلآ

 ىَلَع َناَقْرْفْلا َلْزَن يِذَّلآ َكَراَبَتط :ناقرفلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 ءيش لك نع دّيازت وأ «ريخلا ةرثك يهو :ةكربلا نم .هريخ رّئاكت «ودبع
 هبيترتو «ءةدايزلا ىنعم نمضتت ةكربلا ناف ,هلاعفأو هتافص يف هنع ىلاعتو

 نيب هلصفل نآرقلا :ناقرفلاو .ريخلا ةرثك نم هيف امل ناقرفلا لازنإ ىلع

 «َنيِمْلاَعْلل َنوُكَيِلط ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر هدبعو لطابلاو قحلا
 .ًارذنم «ًاريِذَتال نجلاو سنإلا

 نينمؤملل ًارْشَبُم لإ َكاَنْلَسْرَأ اًمو» :ًاضيأ ناقرفلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 . «َنيِرِفاَكلل ًاريِذَنو
 نم هاتؤتل «نآرقْلا ىَقَلتل ٌكنِإَوط :لمنلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 ملعلا نأ عم ءامهنيب عمجلاو ءميلع ٍّياو ميكح يأ 4 ٍميِلَع ميك ْنْدَ
 لعفلا ناقتإ ىلع ةمكحلا ةلالدو .ملعلا مومعل ؛ةمكحلا يف لخاد
 ام اهنمو ءعئارشلاو دئاقعلاك ةمكح يه ام اهنم نآرقلا مولع نأب راعشولاو

 .تابيغملا نع رابخإلاو صصقلاك كلذك سيل

 .ةححصم .ه١ ريخلا لهأ ةئيه :ٌبْمّسلا )١(

 60م8



 ,لابت الو «هللآ ىلع ٌلَكوَتَق» :ًاضيأ لمنلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 ظفحب قوثولاب قيقح قحلا بحاصو « نييملآ ٌّقَسْلآ ىَلَع َكْنِإ مهتاداعمب

 . هرصنو هللا

 ْنِم ٌديآ هيلع َلِزْنأ الو اوُناَقَوط :توبكنعلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 لق تايآ :ءىرقو .ىبسيع ةدئامو ءىسوم اصعو ءحلاص ةقان لثم 4
 هنوحرتقت امب مكيتآف اهكلمأ تسل ءاشي امك اهلزني «هللآ َدْنِع ٌتاَيَآلآ اَمْنِ
 نم ٌتيطعأ امب هتنابإو راذنإلا الإ ينأش نم سيل *«ٌنيِبُم ريِذن انأ اًمْنِإَوظ

 ىَلْتِي ٌباَتكْلآ َكِيَلَع اَنلَرَْأ انأ» هوحرتقا امك ةينغم ةيآ 4 مِهِفُكي لود تايآلا
 ال ةتباث َةيآ مهعم لازي الف هب نيئّدحتم مهيلع هتوالت مودت 4ْمِهْيَلَع
 يف ام قيقحتب ءدوهيلا ينعي مهيلع ىلتي وأ .تايآلا رئاس فالخب «لحمضت

 ةرمتسم ةيآ وه يذلا باتكلا «َكِلُذ يف ْنِإ8 كنيد تعنو كتعن نم مهيديأ
 نمل ةركذتو «َنوُنِمْؤُي مْوَقِل ىَرْكِذَول ةميظع ةمعنل 4ةَمْحَرَل ةئيب ةجحو
 .تنعتلا نود ناميالا همه

 ْنِم َنيِنِمْؤُملآِب ىَلوأ ّيِّنلاَط :بازحألا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 هيف امب الإ مهنم ىضري الو مهرمأي ال هناف اهلك رومألا يف يأ 4ْمِهِسُقْنَأ
 بحأ نوكي نأ بجيف .قلطأ كلذلف .ءسفنلا فالخب مهحاجنو مهحالص

 نم متا مهيلع هتقفشو ءاهرمأ نم مهيلع ذفنأ هرمأو ءمهسفنأ نم مهيلإ
 قاقحتساو ميرحتلا يف نهتلزنم تالزنم «ْمُهناَهم ُةجاَوْراَول مهيلع اهتقفش
 .تايبنجألاكف كلذ ادع اميفو «ميظعتلا

 نسل نم اَنْدَحَأ ذو : ًاضيأ بازحألا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 مهني انْدَحَأَو ميرم نب ىسيِعو ىسومو مميِهاَرِبِإَو يو ْنمَو َكنمَو مها
 يأ ًاظيلغ» ميقلا نيدلا ىلإ ءاعدلاو ةلاسرلا غيلبتب مهدهع يأ مناي 1

 .«نأشلا ميظع
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 ْنِم ٍدَحَأ اَبأ ٌُدُمَحُم َناَك اًمإط :ًاضيأ بازحألا ةروس يف ىلاعت لاقو
 نم دلولاو دلاولا نيب ام دحألا نيبو هنيب تبثيف ةقيقحلا ىلع يأ .4ُمُكِلاَجِ

 3 ملسو هيلع هللا ىلص هنوكل همومع ضقتني الو ءاهريغو ةرهاصملا ةمرح

 اوناك اوغلب ولو لاجرلا غلبم اوغلبي مل مهنال ميهاربإو مساقلاو بيطلا رهاطلل
 وبأ لوسر لكو «هللآ لوسَر ٌنكلو# مهلاجر ال ملسو هيلع هللا ىلص هلاجر

 ةعاطلاو ريقوتلا بجاو مهل حصان قيفش هنإ ثيح نم لب ًاقلطم ال هتمأ

 ىسيع لوزن هيف حدقي الو .مهمتخ يذلا مهرخآ «َنّييْتلآ َمِتاَحَول مهيلع

 .«ًاميِلَع ٍءْيَش ٌلكِب هلآ َناَكَو هنيد ىلع ناك لزن اذإ هنأل هدعب

 َكاَنْلَسْرَأ انِإ يلا اَهبأ ايإ» :ًاضيأ بازحألا ةروس يف ىلاعت لاقو

 مهلالضو مهتاجنو مهبيذكتو مهقيدصتب مهيلإ تثعب نم ىلع يأ «ًادِهاَش

 بجي امبو هديحوتبو هب هللا ىلإ يأ 4هللآ ىَلِإ ًايِعاَدَو ًاريِذنَو ًارْشَبُمَول
 نع هب ءاضتسي 4ًارينُم ًاجاّرِسو» هريسيتب يأ «هِتْذإبل هتافص نم هب ناميالا

 .رئاصبلا راونأ هرون نم سبتقتو ةلاهجلا تاملظ

 ىَلَع َنوُلَصُي ُهَتكِئالَمَو هللآ َّنِإ :ًاضيأ بازحألا ةروس يف ىلاعت لاقو

 اوُلَص اوئَمآ َنيِذْلآ اَهْبأ اي هنأش ميظعتو هفرش راهظاب نونتعي يأ # بلآ

 ىلع لص مهللا :اولوقو .كلذب ىلوأ مكنإف .ًاضيأ متنا اونتعا يأ 4ِهْيَلَع
 اوداقناو :ليقو . يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :اولوقو «ًاميِلْسَت اوُمْلَسَول دمحم
 :ليقو .ةلمجلا يف هيلع مالسلاو ةالصلا بوجو ىلع لدت ةيآلاو .هرماوأل

 .ملسو هيلع هللا ىلض هركذ ىرج املك ةالصلا بجت
 هللآ َنوُدوُي َنيِذَّلا ّنِإ» :ًاضيأ بازحألا ةروس يف ىلاعت لاقو

 هللا لوسر نوذؤي يأ يصاعملاو رفكلا نم هناهركي ام نوبكتري يأ 4َُلوُسَرَو

 هل ميظعتلل هللا ركذو ءكلذ وحنو نونجمو رعاش :مهلوقو هتياعر رسكب
 اباَذَع ْمُهَل ٌدَعَأَو ةَرِجآلاَو اًينْدلآ يف» هتمحر نم مهدعبأ «هلآ ُمُهنَعَ يام 2
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 . ماليالا عم مهنيهي «انبهم
 اولوأ ملعيو َمْلِعْلا اوتوأ َنيِذَّلآ ىرَيَو :أبس ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 باتكلا لهأ يملسم نم وأ ةمالا نم مهعياش نَمو ةباحصلا نم ملعلا

 ِيِزَعْلا ٍطاَرِص ىَلِإ يِدْهَيو ٌنَحْلآ َرُمِط» نآرقلا 4َكّيَر ْنِم َكِيَلِإ َلِرنأ يِذلاِ
 . ىوقتلا سابلب عردتلاو ديحوتلا وه يذلا «ٍِديِمَحْلَأ

 ًاريِشَب سائل َةَقاَك لإ َكاَنْلَسرَأ اَمو» :ًاضيأ بس ةروس يف ىلاعت لاقو

 . مهل ةماع ةلاسرإ الإ يأ «ًاريِذْنَو

 ناسنإ اي :هانعم ليق «سيو#» :سي ةروس ىف ىلاعت هللا لاقو

 طارصلاو « ميِقتْسُم ٍطاَرِ ىَلَع َنيِلَسْرُملآ َنَمِل َكْنِإ ميكَحْلآ ٍناَرفْلآَِ
 .رومألا يف ةماقتسالاو ديحوتلا انه ميقتسملا

 ىلع يأ «ًأرجأ ِهْيَلَع ْمُكْلَأْسَأ ام لقط :ٌّص ةروس يف ىلاعت لاقو
 امب نيفصتملا يأ 4«َنيِفْلَكَتُملا َنِم اَنأ اًمْو» يحولا غيلبت ىلع وأ نآرقلا
 .نآرقلا لّوقتأو ةوبنلا ٌلحتنأف « يلاح نم متفرع ام ىلع ءهلهأ نم اوسيل

 ٌّقَحْلاِب َباَتِكْلا َكِيَلِإ اَنْلَرْنأ اًنإإ :رمزلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 .ءايرلاو كرشلا نم نيدلا هل ًاضحمم يأ 4َّنيّدْلآ ُهَل ًاصِلْخُم هنآ ديم

 هل ًاصِلخُم هللآ َدْبْعَأ ْنأ ُتْرِمأ ينِإ لقط :ًاضيأ رمزلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 كلذب ترمأو «َنيِمِلْسُمْلآ َلٌوَأ نوكأ نأل ٌتْرِياَو» هل ًادحوم وأ «َنيّدلآ
 يف قبسلا بصق زارحإ نأل «ةرخآلاو ايندلا يف مهمّدقم نوكأ نأ لجأل

 نم هلل ههجو ملسأ نم لوأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأل وأ ءصالخإلاب نيّدلا

 . شيرق

 ٍساّنلِل َباَتِكْلا َكِيَلَع اَنْ انإإ» :ًاضيأ رمزلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 . مهداعمو مهشاعم يف مهحلاصم طانم هنإف «سانلا لجآل يأ ّقَحْلآب
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 َنيِذْلا َدبعَأ نأ تيِهن نإ ُلُثظ :رفاغ ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 «تايآلاو ججحلا نم يأ «يّبَر ْنِم ْتاَييْلآ َيِنَءاَج امل هللآ ٍنوُد ْنِم َنوُعْدَت

 بر مِلْسَأ ْنَأ ٌتْريأو» اهيلع ةهبنم لقعلا ةلدأل ةيوقم اهنإف «تايآلا نم وأ
 . ينيد هل صلخأو هل داقنأ يأ 4َنيِمَلاَعْلآ

 وأ قرفتلا كلذ لجألف «َكِيْذِلَفل :ىروشلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 وأ ةيفينحلا ةلملا ىلع قافتالا ىلإ «ٌعذآف» هتيتوأ يذلا ملعلا وأ باتكلا

 هللا كرمأ امك ةوعدلا ىلع مقتساو «َتْرمأ امك ْمِقَتْسآَو9 تيتوا امل عابتالا
 . ىلاعت

 يِحوأ يِذَّلآِب ٌكِسْمَتْسآَق :فرمخزلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 .هل جوع ال 4 ميِقَتْسُم ٍطاَرِس ىَلَع َكْنِإ» عئارشلاو تايآلا نم «َكِيِإ
 تايآ كلت يأ «هللآ َتاَيآ ٌكْلِيط :ةيئاجلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 دعب يأ 4«َنوُنْؤُي ِهِتاَيآَو لآ َدْعَب ثيِدَح يف ُنَحْلآب َكْيَلَع اًموُلَتنط هلئالد
 .نآرقلا وأ ةولتملا هلئالد هتايآو نآرقلا وهو هللا ثيدح دعب وأ هللا تايآ

 يأ ه«ِةَعيِرَش ىَلَع َكاَنْلَعَج َمُث8 :ًاضيأ ةيئاجلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 ججحلا ةتباثلا كتعيرش عبتاف ئاَهْعاَثِط نيدلا رمأ يأ «رمآلا ّنِي» ةقيرط
 تاوهشلل ةعباتلا لاهجلا ءارآ عبتت ال 4َنوُمْلْعَي آل َنيِذَلآ ءاَوْهَأ عبتت الو» 2 عموم سل م له راسهط ه2 تل
 .شيرق ءاسؤر مهو

 دعو «ًانيبم ع كَل احبت انِإِد : حتفلا ةروس ىف ىلاعت هللا لاقو

 كلذ ريغ ليقو ءهققحتل يضاملاب هنع ريبعتلاو هللا اهمظع ةكم حتفب

 ميصي امم كنم طرف ام عيمج مرات امو َكبْنَذ ْنِم ْمّدَقَت ام هللآ كَل َرِفْغَيِلِ

 ةوبنلا ىلإ كلملا مضو نيدلا ءالعاب 4َّكْيَلَع ُهََمْعِن متيو» هيلع بتاعي نأ

 ةسايرلا مسارم ةماقاو ةلاسرلا غيلبت يف «أميِقَتْسُم ًاطاَرِص َكِيِدْهَيَوِل
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 .ةعنمو زع هيف ًارصن «ًازيِزَع ًارضن هللا َكَرصنْيَول

 ًاريِذَتَو ًارشبُمَو ادِهاَش َكاَنْلَسْرَأ انِإ :ًاضيأ حفلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 ُهوُحْبَسُتَو هومظعت يأ «هوُرفوَُو» هووقت يأ «هوُرّزَعُتو ِهِلوُسَرَو هللآب اوُِمْؤِ
 .ًايشعو ةودغ يأ «ُاليِصْأَو ٌةَرَكْب» ىلاعت

 ةعيابملاو «َكنوُعياَبُي َنيِذْلآ ّنِإ» :ًاضيأ حتفلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 يبنلا ةعيابمب دوصقملا وه ىلاعتو هناحبس هنأل «هللآ َنوُعياَبُي اَمْنِإظ ةدهاعملا
 . 4 مهيدي قوق هللا دي :لاق كلذلو ملسو هيلع هللا ىلص

 ىَتُهلآب ُهَلوُسَر َلَسْرَأ يِذّلا َوُم» :ًاضيأ حتفلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 ىلع هيلعيل يأ ولك ِنيدلآ ىَلَع ُهَرهْظُيلِط مالسالا نيد يأ 4َّحْلآ ِنيِدَو
 طيلستب وأ .لطاب ناك ام داسف راهظإو ًاقح ناك ام خسنب هلك نيدلا سنج
 ىفكَو» نوملسملا مهرهق دقو الإ نيد لهأ نم ام ذإ هلهأ ىلع نيملسملا
 .«ًاديهش هللآب

 ُهَعَم َنيِذَّلآَو هللا ُلوُسَر ٌدَمَحُمط :ًاضيأ حتفلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 للآ ّنِم ٌدلضَف َنوُمَتيَي ًادّجُس ًاًعكر ْمُهاَرَت ْمُهّنيَب ُءاَمَحُر ٍراَفَكْلا ىَلَع ٌءاَدِشَأ
 َكِلُذ ٍدوُجّسلآ رْثَأ ْنِم ْمِهِهوُجُو يف» ةمالعلا :اميسلاو «ْمُهامّيِس ًاناَوُضِرَو

 عرزلا ءطشو «ةاَطَش جَرْخُأ عْدَرَك ليجْنإلا يف ْمُهلَتمَو ةاَرْوتلا يف ْمُهلتَم
 عارزلا بجعي ٍهِقوس ىلع ىوتسأف ظلغتساف# هاوق يأ #*«هرّزافإ» هخارف ساق نعام ها نام م مس مه مما ملت ا 1 06

 راو ةَرِفْعَم مُهْنِم ِتاَحِلاّصلآ اوُلِمَعَو اونمآ َنيِذَل هللآ َدَعَو رافكلا مهب ظيِغَيِ 2 مير تسرق مر سر هت نصر # سيل هند م ا ىه ياه ماعم مل# كلما » مد

 اوُمّدَقَت آل اوْنَمآ َنيِذْلآ اَهُيأ ايإ98 :تارجحلا ةروس ىف ىلاعت هللا لاقو وموبم يسال هع لقط ل
 ال :ىنعملاو ءاومدقتت ال وأ ًارمأ اومدقت ال يأ 4ِهِلوُسَرَو هللآ ريَدَي نيب
 هللا لوسر يدي نيب دارملا :ليقو .هلوسرو هللا هب مكحي نأ لبق ًارمأ اوعطقت
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 ل اوُنَمآ َنيِذَّلآ هيأ اي . ُميِلَع ٌعيِمَس هللآ ّنِإ هلل هلل اوقتأوإ» هل ًاميظعت هللا ركذو
 مكتاوصأ اوزواجت الف هومتملك اذإ يأ ثت ا ٍتْوَص قوق ْمُكَئاَوْصَ اوعفرت

 هب اوغلبت ال يأ « ضْعَبل ْمُكِضْعَي ٍرْهَجَك .لوقلاب ُهَل اورهجت ًالو» هتوص نع
 «بدالل ةاعارم هتوص نم ضفخأ مكتاوصأ اولعجا لب مكنيب رئادلا رهجلا

 هوبطاخو ًاضعب مكضعب بطاخي امك هتينكو همساب هوبطاخت ال هانعم :ليقو
 دق ًافافختسا رهجلاو عفرلا يف ّنأل «ْمُكُلاَمْعَأ َطْبْحَت ْنأ» لوسرلاو ينلاب
 ةالابملا مدعو ةناهإلا دصق هيلإ مض اذإ كلذو .طبحملا رفكلا ىلإ يدؤي

 .«ٌنورعشت آل أو

 َنوُصْعَي َنيِذْلآ َّنِإط :ًاضيأ تارجحلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 هلآ َنَحَمْمآ َنيِذْلا كِيلوُأ لآ رلوُسَر َدْنِعط اهنوضفخي يأ 4ْمُهَتاَوْص
 نإ .ميِظَع ٌرْجأو ٌةَرِفْغَم مهل ىَوَقَتلِلط اهيلع اهنرمو اهبرج يأ 4و
 ءاسن تارجح انه يهو .«تافرغلا ي أ م«ٍِتارْجْحْلا ِءاَرَو ْنِم َكَنوُداَنُي َنيِذْلآ

 َجُرْخَت ىّتَح اوُرْبَص ْمُهَنأ ولو َنولقمي ال ْمُهْرْتْكأ» ملسو هيلع هللا ىلص يننلا

 .«ميِحَر ٌروُفَغ هللآو ْمُهَل ًاريخ َناَكَل مهْيَلِإ

 4انيْيعِب َكْنِإَف َكّْيَر مُكُحِلْربْصآَوظ :روطلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 ةغلابملاو ريمضلا عمجل نيعلا عمجو .كؤلكنو كارن ثيحب انظفح يف يأ

 . ظفحللا بابسأ ةرثكب

 سنجب ىلاعت مسقأ #« مُجْنلآَوط :مجنلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 لدع ام يأ «ُمُكبِجاَص ّلَض اًمإ» باغو طقس «ىَوَه اًذِإ» ايرثلا وأ موجنلا
 امو يأ «ىّوغ اًمو» ةميقتسملا قيرطلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 نع قطني ام يأ «ىَوَهلآ نَع ُقِطْنَي اًمُو9 شيرقل باطخلآو .الطاب دقتعا

 هيلإ هللا هيحوي يأ «ىحوُي يو الإ» هب قطني يذلا يأ وم نإ هاوه
 يف ةفاصح مةّرِم وُد» ليئاربج وهو هاوق ٌديدش كلم 4«ىَوُقْل ٌديِدَش ُهَمَلَعِه

 م
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 ىلاعت هللا هقلخخ يتلا ةيقيقحلا هتروص ىلع ماقتساف «ىَوتسآف هيأرو هلقع

 هيلع هللا ىلص دمحم ريغ هتروص يف ءايبنألا نم دحأ هآر ام ليق .اهيلع

 قفأ يأ « ىلْغألآ قفألاب َوُهَوط ضرألا يف ةرمو ٍءامسلا يف ةرم نيئرم ملسو

 َناَكَفل لوسرلا نم اندف قفألا نم ىلدت مث يأ «ىَلَدَتَف اَنَد مط .ءامسلا
 دقعم تحت نالباقتملا هابناج سوقلا اباقو ءامهرادقم يأ «َنْيَسْوَق باق

 ام ُداوُْلآ َبْذَك اَم ىو اَم ِِدَبَع ىَلِإ ىحْوأفِ» برق يأ «ىَنْدَأ وأم رتولا
 ًاليخت نكي مل ىنعملاو .ىلاعت هللا وأ «ليربج ةروص نم هرصبب يأ «ىأَر
 ةَلْزَن ُهآَر ْدَقَلَو ءارملا يف هنوبلختفآ يأ «َىَري ام ىَلَع ُهتوُرامتْفأِ ًابذاك

 قئالخلا ملع اهيلإ يهتني يتلا «َىَتنُملآ ٍةَرِْس َدْنِعط ىرخأ ةرم يأ «ىَرْخَأ
 «ىاملآ ُْنَج اهَدْنِعط اهتحت نم دعصيو اهقوف نم لزني ام وأ .مهلامعأو
 ريثكتو ميظعت « ىّشْعَي اَم ةَرْدَسلا ىّشْعَي ذِإ» نوقتملا اهيلإ ىوأي يتلا ةنجلا

 ام» اهدنع هللا نودبعي ةكئالملا نم ريفخلا مجلا اهاشغي ليقو ءاهاشغي امل

 اًمَوظ هآر امع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رصب لام ام يأ «ٌرَصبْل ْغاَز
 ِتاَيآ ْنِم ىَأَر ْدَقَلل ًانقيتسم ًاحيحص ًاتابثإ هتبثأ لب هزواجت امو يأ « ىَغَط
 ةيتوكلملاو ةبكلملا هبئاجعو هتايآ نم ىربكلا ىأر دقل هللاو يأ «ىرّبكْلآ ِهبَر
 . جارعملا ةليل

 متيَجاِي اَذِإ اوُنَمآ َنيِذّلآ اَهُيَأ اَي» :ةلداجملا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 اذه يفو .اهماّدق اوقذصت يأ «َةَقَدَص ْمُكاَوْجَن ْيَدَي نيب اوُمَدَقَف لوسرلآ
 طارفإلا نع يهنلاو ءارقفلا عافتناو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ميظعت رمألا
 .ايندلا بحمو ةرخآلا بحيمو قفانملاو صلخملا نيب زيبمتلاو لاؤسلا يف
 نإو وهو .متقفشأ أ :هلوقب خوسنم هنكل بوجولل وأ بدنلل هنأ يف فلتخاو
 يف نإ :هنع ىلاعت هللا يضر ىلع نعو .ًالوزن هب لصتي مل ةوالت هب لصتا

 اذإ تنكف هتفرصف رائيد يل ناك «يريغ دحأ اهب لمع ام ةيآ هللا باتك

 الإ ليقو ًارشع الإ ةيآلا هذه مكح قبي مل هنأ يورو .مهردب تقدصت هتيجان
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 ةنيزلا نم مكسفنأل يأ «ٌرّهطأو ْمُكَل ٌرْيَخط قدصتلا كلذ يأ «َكِلْذ» ةعاس
 .«ميجر ٌروُفَغ هللآ ْنِإَف اوُدجت ْمَل ْنِإَفظ لاملا بحو

 امو «هوُذْحَف لوُسَرلآ ُمُكاَنآ امو :رشحلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 هنأل هب اوكسمتف وأ ءمكل لالح هنأل هوذخف رمألا نم وأ ءيقلا نم مكاطعأ

 هنع 4« اوُهتْناَفط هنايتا نع وأ هذخأ نع يأ مُهْنَع ْمُكاَهَن اًمَو» ةعاطلا بجاو

 واقبل هَ هلآ 1 هلوسر ةفلاخم يف 4هللآ ملا

 22 ارا ّنم ٌّىَدَي ٍَ اَمِل ًاقِّدَصُم كيل هش َلوُسَ ين ليئارسِإ

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمحم ينعي «ُدَمْحَأ همسآأ يِدعب ْنِم م يأ رلوسرب

 ةروهشملا بتكلا لوأ ركذف «هئايبنأو هللا بتكب قيدصتلا ينيد ىنعملاو

 .نيلسرملا متاخ وه يذلا يبنلاو نويبنلا هب مكح يذلا

 يأ «َنييُمأْلا يف َتَعَب يِذَلآ َوُهظ :ةعمجلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 نم يأ «ْمُهْنِم ًالوُسَر» نوؤرقي الو نوبتكي ال ٍمهرثكأ نأل برعلا يف
 هنم ملعي مل مهلثم ًايمأ هنوك عم 4و ْمهيلَع وليل مهلثم ًايمأ مهتلمج
 َباتكْلا ُمُهُمْلَعُيَول لامعالاو دئاقعلا ثئابخ نم « هيكزيو# ملعت الو ةءارق

 «لوقعملاو لوقنملا نم نيدلا ملاعم وأ ,ةعيرشلاو نآرقلا يأ «ةَمكِحْلآَو

 .«نيبُم رلالض يِفَل ُلْبَق ْنِم اوُناَك نِإَو» هافكل ٌةزجعم هاوس هل نكي مل ولو

 4 ُةلوُسَر ًاركذ ْمُكْيَلِإ للآ َلَرْنأ ْدَقط :قالطلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 وأ نآرقلا ةوالت ىلع هتبظاومل مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمحم ركذلاب ينعي

 َنِم ِتاَحِلاّصلآ اوُلِمَعَو اوُنمآ َنيِذّلآ َجِرْحُيِل ٍتانَْبُم هللآ ِتاَيآ ْمُكَيَلَعِ هغيلبت
 .ىدهلا ىلإ ةلالضلا نم «رونلآ ىلإ ِتاَمْلْظلآ

 نإو يأ «ِهّْيَلَع اًرْهاَظت ْنِإَوظ :ميرحتلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
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 مدعي نلف 4َنيِنِمْؤُملآ ٌحِلاَصَو ُليِرْبِحَو ُهآَلْوَم هللا نِإَفظهْووُسي امب هيلع ارهاظت
 ليربجو هرصان هللا ناف «نينمؤملا ءاحلصو ةكئالملاو هللا نم هرهاظي نم

 هناوعأو هعابتأ نينمؤملا نم حلص نمو ءهنيرق «”نييبوركلا سيئر

 . هميظعتل ليربج صيصختو نورهاظتم يأ «ريهظ َكِلْذ َدْعَب ةَكِئالَمْلاَو»

 ينل هللآ ي ٍرْخُي آل َموَيِل :ًاضيأ ميرحتلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 طارصلا ىلع يأ 4مم عويد نيب ىَعْسَي ْمُهُروُن ُهَعَم اوُنَمآ َنيِذَّلآَو

 لك ىَلَع َكْنِإ اَنَل ُرْفَغآَو انرون ان ممن اير نيقفانملا رون ءىفط اذإ نولوقي

 همامتإ نولأسيف .مهلامعأ بسحب مهراونأ توافتت ليقو .«ريِدق ِءيش

 ٍةَمَعِنِ َتْنَأ ام َنوُرْطَسَي اَمَو مّلقلآَو نإ» ن ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 يأرلا ةفاصحو ةوبنلاب كيلع ًامعنم نونجمب تنأ ام يأ «نونجمب َكْيَر

 «سانلا نم كيلع هب نونئمم وأ عوطقم يأ «ٍنوْنْمَم َرْيَغ ارجل كَل نوط

 نم لمتحت ذإ « ميظَع لح ىَلَعَل َكنِإَو طسوت الب كيطعي ىلاعت هناف
 هقلخخ نع اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع تلئسو .كلاثمأ هلمتحي ال ام كموق

 دق :نآرقلا أرقت تسلا «نآرقلا هقلخ ناك :تلاقف ءملسو هيلع هللا ىلص

 .نونمؤملا حلفأ

 ٍةوُق يِذ ميرك ٍرلوُسَر ُلْوَقَل ُهَنِإط ريوكتلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 يبنلا يأ «ِنونجَمب ْمُكُبِجاَص اَمَو نيمأ مك عاَطُم نيكُم ِشْرَعْلا يِذ َدْنِع
 دوصقملاو مالسلا هيلع ليربجل ةقباسلا فاّصوألاو ءملسو هيلع هللا ىلص
 دادعت ال ,ةئج هب مأ ًابذك هللا ىلع ىرتفا ءرشب هملعي امنإ :مهلوق يفن هنم

 وهو كلم ىلاعت هللا نع هب ءاج نآرقلا نأ ينعي ءامهنيب ةنزاوملاو امهلضف

 هللا لوسر هنع هاقلتو ؛ةليلجلا فاصوألا هذهب فوصوم مالسلا هيلع ليربج

 .ةكئالملا ةداس :نويبوركلا )١(
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 ليربج نع يحولا نم هاقلتي ام طبض نسحي ال ىتح نونجمب سيل يذلا

 علطمب يأ 4َنيبُمْلا ققالابط ليربج هللا ُلوسر ىأر يأ 4ْهآَر ْدَقَلَوِ

 ىَلَعل ءملسو هيلع هللا ىلص دمحم امو يأ وم اَمَوظ ىلعألا سمشلا

 «ٍنيرضيإ» بويغلا نم هريغو هيلإ يحولا نم هب ربخي ام ىلع يأ «ِتْيَعْلآ

 هيف لصحي مل نيقيب هللا مالك وه نآرقلا اذه نأ ملعي ٍئنيحو :مهتمب يأ

 ىلع لديو «ىقلتملا لوسرلا ةيلهأو غّلبملا كّلملا ةيلهأ لامكل ليدبت ىندأ

 رلوقب وه اَمَو :اهدعب يتلا ةيآلا يف ىلاعت هلوق ةيآلا ىنعم وه اذه نأ

 «َنوُبَمْذَت َنْياَقط رحسو ةناهكل هنإ :مهلوقل يفن وه *« ميجَر ٍناَطْيَش
 ٌركِذ الإ ٌرُه ْنِإ» نآرقلاو لوسرلا رمأ يف هنولكسي اميف مهل لالضتسا

 :هلوق نم دوصقملل ديكأت .«ميجر ناطيش لوقب وه امو» هلوقف .4َنيِمَلاْعلِل
 .ةنج هب مأ :مهلوق ىلع ًادر «نونجمب مكبحاص امو»

 نم دوصقملا سيل :هنع هللا افع يناهبنلا فسوي ريقفلا هعماج لوقي

 مالسلا هيلع ليربجو ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لئاضف دادعت تايآلا هذه

 يفن ىلع رصتقاو ةليمج فاصوأ ةدعب ليربج هللا فصو ّمِل لاقي ىتح
 نوك قيقحت وه دوصقملا لب ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع نونجلا

 عفدت ةليمج فاصوا ةدعب ليربج فصو امنإو «ىلاعت هللا مالك نم نآرقلا

 نم دراو وهف يأ «ىلاعت هللا نع هل ىقلتملا وه هنوكل نآرقلا يف هابتشالا

 ميجر ناطيش لوقب وه امو اذكو اذك هتافص ىلاعت هللا نع هاقلت كّلم لوق

 «ةليمجلا فاصوألا ةدايزل مالسلا هيلع ليربج يف رمألا جاتحاف ءاومعز امك

 يذلا نونجلا يفن ىلع .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بناج يف رصئقاو

 هيلع ليربج نع نآرقلا نم هاقلتي ام طبض نسح يف ٍفاك كلذ نأل ءهومعز
 رئاسب هفاصتاو هلضف ةرثكو هئاكذ لامكو هلقع روفوب مهملع عم مالسلا

 ناطيش لوق نم نآرقلا اذه نأ يف مهكش ناك امناو «لامكلا فاصوأ

 ةجاحلا مدعل طقف نونجلا يفنب لقعلا هل تبثأو هنع كلذ هللا ىفنف : ميجر
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 ةليمجلا هفاصوأ نأل ليربج فصو امك اهب هفصي ىرخأ ةليمج فاصوأ ىلإ

 .كلذ لبق هب مهل ملع ال مهنإف ليربج فالخب مهدنع ةمولعم

 ىلع اهب هللا در ةريثك عضاوم هيف دجو نآرقلا عت دث نم نأ ملعاو

 هب تّلزنت وأ نيلوألا ريطاسأ نم هنوك نم ًالهجو ًاتنعت هومعز ام نيكرشملا
 سفن ىلاعت هللا فصو دقو «مهتارباكمو مهتاءارتفا نم كلذ وحنو نيطايشلا

 لثمب اوتأي نأ ىلع قلخلا عيمج عمتجا ول ثيحب زاجعإلا لامكب نآرقلا

 هنع هاقلت يذلا مالسلا هيلع ليربج فصوو «كلذ نع اوزجعل هنم ةروس

 ريوكتلا ةروس يف هاقلت ام ةحص ىضتقت يتلا فاصوالا لمكأب ىلاعت

 .تايآلا «ىَوَقْل ٌديِدَش ُهَمّلَعل : ىلاعت هلوق يف مجنلا ةروسك ءاهريغو

 هابتشالا اهعم لصحي يتلا فاصوألا ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىفنو

 ىلص هنع هافنف .نونجلاك «ليربج نع هاقلت يذلا ىلاعت همالك ةحص يف
 َتْنَأ امل : ىلاعت هلوقب َّن ةروسك اهريغو ريوكتلا ةروس يف ءملسو هيلع هللا

 ىَلَعْل َكْنِإَو» : هلوقب فاصوالا نسحأ اهيف هل تبثأو «ٍنوْنْجَمِب كبَر ٍةَمْعِنِب
 ىوهلا نع قطنلاو يغلاو لالضلا مجنلا ةروس يف هنع ىفنو #« ميظع قل

 كلذ لك «ىَرَهْلآ نَع ٌُقِطْني اَمَو ىَّوَغ اَمَو ْمُكُيِحاَص ّلَض ام» : ىلاعت هلوقب
 3س ل همالك نآرقلا نوك تابثإ يف ىلاعتو هناحبس قحلا ءانتعا ةدشل

 ٍديِوَح ميكح ْنِم ليِزَت ِهِفْلَخ + ْنِم الو هيدي ِنْيَب ْنِم ُلِطاَبْلآ هيأ

 يف ةليمجلا مالسلا هيلع ليربج انديس فاصوأ ةرثك نأ ملعت انه نمو

 نم عنمي ال طقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع نونجلا يفنو ضرعملا اذه

 قلخلا نمو مالسلا هيلع ليربج انديس نم لضفأ ملسو هيلع هللا ىلص هنوك
 ىوس ,ةلالض ىلع عمتجت ال يتلا هتمأ كلذ ىلع تعمجأ امك . نيعمجأ

 نم ريفغلا مجلا نأ عم .مهفالخب ّدتعي ال نيذلا ةلزتعملا للص ضعب
 لوسرلاب دارملا نأ ىلإ - فاشكلا ىلع فاصتنالا يف امك  اوبهذ نيرسفملا
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 ةيلضفأ لئالدو .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم توعنلا رخآ ىلإ انهاه ميركلا

 . ىصحت ال ةريثك ليربج انديس ىلع .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس

 ىهتنملا ةردس دنع مالسلا هيلع ليربج انديس فوقو اهحضوأو اهحصأ نمو

 ماقم ىلعأ ىلإ هدحو ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مّدقتو «جارعملا ةليل

 . مالكلا نم كلذ يف مولعم وه ام رخآ ىلإ «مالقألا فيرص هيف عمس

 ليربج ىلع انيبن ةيلضفأ ىلع لدي امم .دحأل هَرأ ملو يل رهظ اممو

 يخأ اي : هلوقب مالسلا هيلع هبطاخي ناك ام ًاريثك :ملسو هيلع هللا ىلص هنوك

 امك «مالسلا هيلع هل ملسو هيلع هللا ىلص هنم ةفطالم اذهف ءليربج اي

 ةسناؤملاو ةفطالملا هجو ىلع هنود وه نمل ريبكلا ةبطاخم يف ةداعلا ترج

 يديس اي هلوقب هبطاخل هنود ملسو هيلع هللا ىلص ناك ولو ءعضاوتلاو ربلاو
 ةيراجلا ةداعلا يف ريبكلل ريغصلا ةبطاخمم يف بدألا هيضتقي امك «ليربج اي

 ربكأ وه نمل ريغصلا مهدنع لاق ولو ءًاضعب مهضعب سانلا تابطاخم يف

 يف مالكلا تلطأ امنإو .بدآلا ءوس نم هوبسحل نالف اي يخأ اي :ًاردق هنم

 هللاب ذوعنو فاشكلا بحاص هب لزام عفدو ماهوألاو كوكشلا عفرل ماقملا اذه

 . مادقالا ةلز نم

 ام ىجس اذِإ ليلا ىحضلاو# : ىحضلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 كضخبأ ام يأ «ىَلَق اًمَوإط عّدوملا عطق كعطق ام يأ «َكْبَر ُكَعْدَو
 ةيناف هذهو بئاوشلا نم ةصلاخ ةيقاب اهنإف «ىّلوألا نم كَل ٌرْيَخ ةَرِعالْلَوِل

 سشنلا لامك نم يأ «ىّضْرَتف َكْبَر َكِيِطْعُي َفْوَسَلَو» ٌراضملاب ةبوشم
 ٌكدِجَي ملأ هاوس ههنك فرعي ال امم هل هرخدا امو نيدلا ءالعإو رمألا روهظو

 اميف هيلإ نسحأ امك هنأ ىلع ًاهيبنت هيلع معنأ امل ديدعت «ىَوََف امتي
 مكجلا ملع نع يأ «ًالاَض َكَدَجَوَوظ لبقتسي اميف هيلإ نسحُي ءىضم
 كدجو :ليقو .رظنلل قيفوتلاو ماهلإلاو يحولاب كملعف «(ىَدَهْنِل ماكحالاو
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 ةميلح كتمطف نيح وأ ماشلا ىلإ بلاط وبأ كب جرخ نيح قيرطلا يف ًالاض
 «ىنغاف» لايع اذ ًاريقف «ًالِئاَع َكَدَجَوَوط كدج ىلع كّدرتل كب تءاجو

 وأ هبلغت الف يأ «ْرَهْقَت الق َميِتيلآ امأَفط ةراجتلا حبر نم كل لصح امب

 َتْبَر ٍةَمْعِنب اًمأَوط رجزت ال يأ «ْرَهنَت الق َلِئاَسلآ اًمََول ههجو يف سبعت
 اهي ثدحتلاو ةوبنلا اهب دارملا ليقو .اهركش اهب ثدحتلا نإف «ْتّدَحَف

 يأ «َكَرْدَص كَل خّرشت ْمْلا» :حرشن ملأ ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 :وأ .ًارضاح ًابئاغ ناكف قلخلا ةوعدو قحلا ةاجانم عسو ىتح هحسفن ملأ

 انرسي امب :وأ . لهجلا قيض هنع انلزأو مكجلا نم هيف انعدوأ امب هحسفن ملأ

 هيلع ليربج نأ ثيدحلا حص دقو .كيلع ٌّقشي ناك امدعب يحولا ىقلت كل

 مث هلسغف هبلق جرختساف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ردص ّقش مالسلا

 ضقْنأ يِذّلا» ليقثلا كاَبِع يأ «َكَرْرَو َكْنَع اًنْعّضَوَوظ ةمكحو اناميإ هألم
 مهداشرإ نع زجعلا عم هموق لالض نم ىري ناك ام وهو ءهلقثأ يأ «َكَرْهظ

 ىلإ مهاعد نيح ملسو هيلع هللا ىلص هئاذبإ يف مهيّدعتو مهرارصإ نم وأ

 همسا نّرق نأ ُلثم عفر ٌّيأو ءاهريغو ةوبنلاب 4ُكَرْكِذ َكَل اَنْعَفَرَرل ناميإلا
 هتكئالم يف هيلع ىلصو هتعاط هتعاط لعجو «ةداهشلا يتملك يف همساب

 اهيأ اي «يبنلا اهيأ اي هلوقب يأ باقلألاب هبطاخو هيلع ةالصلاب نينمؤملا رمأو

 هلوقب نيلسرملاو ءايبنألا نم هريغ بطاخ امك همساب هبطاخي ملو ءلوسرلا

 نإف## ءدواد اي «ىسيع اي «ىسوم اي «ميهاربإ اي ءحون اي ءمدآ اي : ىلاعت

 «أرْسُي ٍرْسْعْلا َّمَم ْنِإ» ردصلا حرشك «أرْسُي9 ردصلا قيضك 4ِرْسْعْلآ َعَم
 ةرخآلا باوثك رخآ ٍرَسْيِب عوفشم رسعلا نأب هدعو فانئثتسا وا ديكأتلل ريركت

 نم كيلع انددع امل ًاركش ةدابعلا يف بعتاف يأ «ُبَضْنآَف َتْغَرَف اًذإَق

 لأست الو لاؤسلاب «ٌبْعْرآَف ُكْبَر ىَلِإَو» ةيثآلا معنلاب اندعوو ةقباسلا معنلا

 .فاعسإلا ىلع هدحو رداقلا هنإف «هريغ
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 ريخلا يأ «َرّبوَكْلا َكاْيَطْعَأ انِإط :رثوكلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 ثيدح يف حص دقو .نيرادلا فرشو لمعلاو ملعلا نم ةرثكلا طرفملا

 ةالصلا ترسف دق «ٌرَحْنآَو َكْبَرِل لَصْف» ةنجلا يف ٌرهن هنأ ملسمو يراخبلا
 مدوقل مالا م سام اما 5

 «رتبالا وه9# كضغبأ نم يأ «كتناش نإ ةيحضتلاب رحنلاو ديعلا ةالصب

 ىقبتف تنأ امأو ءركذ ٌْنسح الو لسن هنم ىقبي ال ذإ ءهل بقع ال ىذلا

 ال ام ةرخآلا يف كلو ةمايقلا موي ىلإ كلضف راثآو كتيص نسحو كتيرذ

 . ملعأ هللاو . فصولا تحت لخدي
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 تلاثلا باسلا

 هللا هاحوأ امو ةمدقتملا ةيوامسلا بتكلا ىف درو اميف

 ىلا ىلاعت

 نيثّدحملا ةمئألا ةياور نم ملسو هيلع هللا ىلص هلئاضف نم نييبنلا

 ورمع نب هللا دبع نع يراخبلا هاور امك «ةاروتلا يف ىلاعت هللا لاق

 نبا نع ءافشلا يف ضايع يضاقلا اهاور ةدايز عم ءامهنع هللا يضر

 « نييم ذا ًازرحو ًاريذنو ًارشبمو ًادهاش كانلسرا ان | يبنلا اهيأ اي» :قاحسا

 يف ٍباَحَس الو ظيلغ الو ب سيل لكوتملا كئيمس يلوسرو يدبع تنأ

 ةئيسلا ةئيسلاب عفدي الو .ىنّحلل رلاوق الو شحفلاب نيم الو .قاوسألا

 ال اولوقي نأب ءاجَوَعلا َةّلملا هب َميقي ىتح هللا هضبقي نلو رفغيو وفعي نكلو
 ليمج لكل هُدّدسأ ًافْلُع ًابولقو امص ًاناذآو ًايمُع ًانيعأ هب معفيو هللا الإ هلإ

 هريمض ىوقتلاو هّراعِش ٌربلاو ُهَسابل ًةنيكسلا لعجأو ميرك قل لك هل ٌَعَأَو
 َلدعلاو قلت فورعملاو َوْفعلاو :هتعيبط ءافولاو ٌّقدصلاو هلوُقَم ةمكحلاو
 يدهأ همسا ٌدمحأأو ىهتلم مالسإلاو .همامإ ىدهلاو ءهتعيرش ٌّقحلاو ع هّثريس

 هب يمسأو «ةلامخلا دعب هب عفرأو .ةلاهجلا دعب هب مّلعأو ,ةلالضلا دعب هب

 دعب هب عمجأو «ةليعلا دعب هب ىنغأو َقّلِقلا دعب هب رثكأو «ةركذلا دعب

 لعجأو «ةقرفتم ممأو « ةتنشتم ٍءاوهأو ةفلتخم بولق نيب هب فلؤأو «ةقرفلا

 ا



 . «سانلل تجرخأ ةمأ ريخ هتمأ

 بخصلاك وهو ٍبُحَّسلا نم باخسلاو .ًاعينم ًافهك يأ :نييمالل ًازرح

 يأ «ةاطغم هاشغم :ًافْلُع ًابولقو .لوقلا يف شحفلا ىنخلاو . حايصلا هانعم

 ةكرحلا يف ينأتلاو راقولا :ةنئيكسلاو . ةماقتسالا :دادّسلاو . قحلا عامس نع

 يذلا : راثدلاو ءدسجلا يلي يذلا بوثلا :لصألا يف ءراعشلاو .ريسلاو

 لماخلاو .مولعلا لضفأب ءايشألا لضفأ ةفرعم نع ةرابع :ةمكحلاو .هقوف

 .رقفلأ : ةليعلاو ةفرعملا دض :ةركنلاو .ةلامخلا نم هل ةهابن ال يذلا طقاسلا

 هللا لوسر َيْفوُت :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ركاسع نبا جرخأو

 عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع يتنثال نينثالا موي ملسو هيلع هللا ىلص

 "هربخ انأ :لاقف لاج دق خيشب نحن اذإ سيمخلا ةحيبص تناك املف «لوألا

 لا ىلص هللا لوسر ةفص انل فص يلع اي :لاقف سدقملا تيب رابحأ نم

 الو بهاذلا ليوطلاب نكي مل يمأو يبأب :لاقف «هيلإ رظنأ ينأك ملسو هيلع

 هرعش هقرْفَملا َدْعَج ةرمحب ابّرْشُم ضيبأ لاجرلا نم ّةَعْبَر ناك ءريصقلاب

 «نيبجاحلا نورقم «نيدخلا ّحضاو «نيبجلا ٌتْلص ءهّينُدأ ةمحش ىلإ

 ءايانثلا َجّلفم ةيرسملا قيقد .فنألا ىَنقأ ,رافشألا ٌطْبَس «نينيعلا جعدأ
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 يف هقرغ .هيقارت يف ىرجي بهذلا نأك ؛ةضف قيربإ هقنع ناك «ةيحللا ثك

 هترس ىلإ ِهِيْبَل نيب ام تارعش هل ؛نيمدقلاو نيفكلا َنْئَش ءؤلؤللاك ههجو

 حوفي ءاهريغ تارعش هرهظ ىلع الو هنطب ىلع نكي مل .بيضقلاك يرجت
 ءةرخص نم ملقتي امنأكف ىشم اذإو «سانلا ٌرمغ ماق اذإ ءكسملا حير هنم

 سانلا رهطأ «بّبص يف ردحني امنأك ىشم اذإو ءًاعيمج تفتلا تفتلا اذإ
 نوكي الو هلثم هلبق نكي مل افك سانلا ىخسأو «أبلق سانلا عجشأو ءقلخ

 . ملاعلا : ءاحلا ححتفب ربحلا 220
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 ٌتنقيأ ًةفصلا هذه ةاروتلا يف ٌتْبَصأ ينإ يلع اي :ربحلا لاق .ًادبأ هلثم هدعب
 . هللا لوسر ًادمحم ْنأو هللا الإ هلآ ال ْنأ

 نيب عوبرملا :ةعّبرلاو .دوهيلا رابحأ دحأ انه دارملاو ٌملاعلا :ربحلا

 روعش يف اهرثكأ ةطوبسلاو ءطْبَسلا دض :رعشلا دعَجو .ريصقلاو ليوطلا

 يهعساو يأ :نيبجلا تْلَصو .هرعش نم قرفنا ام :انه قرفملاو .مجعلا

 نيدخلا لهس ناك :رخآ ثيدح ىفو .زرابلا ليقو «سلمألا تلصلا ليقو

 هينيع داوس نأ ديري ءاهريغو نيعلا يف داوسلا ةجعّدلاو جَعّدلاو .امهَتْلَص
 نيعلا داوس ةدش : جعذلا :ليقو .داوسلا ديدش ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 يف ىنقلاو .لسرتسملا طسبنملا :رعشلا نم طَبَسلاو .اهضايب ةدش يف

 رعش نم ٌّقد ام :ةبّرْسَملاو .هطسو يف بدح عم هتبنرأ ةقرو هلوط :فثنألا

 ىلإ ةبللا نم قدتسملا رعشلا :يطويسلا لاقو .فوجلا ىلإ ًالئاس ردصلا
 .تايعابرلاو ايانثلا نيب ام ةجرف :جاّقلاو اهقّرفم يأ :ايانثلا جّلفمو .ةّرسلا
 ةوقرت عمج : يقارتلاو .ةليوط الو ةقيقد ريغ نوكت نأ :ةيحللا يف ةئثاثكلاو

 نْتَشو .نيبناجلا نم ناتوقرت امهو قتاعلاو رحنلا رغث نيب يذلا مظعلا يهو

 يف يذلا وه ليقو ءرصقلاو ظلغلا ىلا ناليمي امهنإ يأ :نيمدقلاو نيفكلا

 يف ميو ,مهضبقل ٌدشأ هنأل لاجرلا يف كلذ دمحيو ءرَصِق الب ظلغ هلمانأ

 . مهقوف ناك يأ سانلا رّمغو .ردصلا قوف يتلا ©”ةمْزهلا :ةّبلَاوءءاسنلا
 هنأ هتقيقحو ءةيجسلاو عبطلاو نيدلا :قلُخلاو .ردحنملا عضوملا :ببصلاو
 ةلزنمب اهب ةصتخملا اهيناعمو اهفاصوأو هسفن يهو ةنطابلا ناسنالا ةروصل

 ءةحيبقو ةنسح فاصوأ امهلو ءاهيناعمو اهفاصوأو ةرهاظلا هتروصل َقْلَخلا
 فاصوأب ناقلعتي امم رثكأ ةنطابلا ةروصلا فاصوأب ناقلعتي باقعلاو باوثلاو

 ام ريغ يف قلخلا نسح حدم يف ثيداحألا ترركت اذهلو «ةرهاظلا ةروصلا

 .ةرفحلاو «ةرقنلا : ةمزهلا )١(
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 ينثعب : لاق هنع هللا يضر يلع نع ركاسع نباو دعس نبا جرخاو

 2 ما ل

 .سانلا ىلع اموي بطخال ينإف «نميلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 انل فص :لاقف ىنادانف هيف رظني ٌرْفِس هدي ىف ٌفقاو دوهيلا رابحأ نم رْبَحو
 الو ريصقلاب سيل ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر : يلع لاقف .مساقلا ابأ
 ءرعشلا لجر وهو .طبسلاب الو ءططقلا لعجلاب سيلو « نئابلا ليوطلاب

 م موا 8 00
 نيفكلا نثش «سيداركلا ميظع «ةرمحيب هنول برشم سارلا محص ىدوسأ

 َتْلَص «نيبجاحلا نورقم ءرافشألا بدهأ ,ةيّرْسُملا ليوط .نيمدقلاو
 ّرأ مل «ِبّبَص نم لزني امنأك اقَكَتَي ىشم اذإ «نيبكنملا نيب ام ُديعَب «نيبجلا
 .هلثم هدعب َرأ ملو هلثم هلبق

 ام اذه :يلع لاق ؟اذامو :ربحلا يل لاقف تكس مث :يلع لاق
 مات .مفلا نسح .ةيحللا نَسَح ةرمح هينيع يف :ربحلا لاق . ينرضحي
 لاق .هتفص هللاو هذه :ىلع لاقف .ًاعيمج ربديو ًاعيمج لبقُي «نينذألا
 : يلع لاق .ءايح هيفو :ربحلا لاق ؟وه امو :يلع لاق .رخآ ءيشو :ربحلا

 هدجنو يئابآ رفس يف ةفصلا هذه دجأ ينإف :ربحلا لاق .كل ٌتلق يذلا وه
 نب ورمع دلو نم ًاموق مهيلإ رجاه نيذلا هّراصنأ دجنو هللا مرح نِم ثعبي
 :ربحلا لاق .وه وه : يلع لاق دوهي مهلبق ضرالا لهأو لخن لهأ ماع

 ايحأ كلذ ىلعف ءةفاك سانلا ىلإ هللا لوسر هنأو «يبن هنأ دهشأ ينإف

 .هللا ءاش نا ٌتعبأ هيلعو ٌتومأو

 نع َدُعَب يذلا ءالوط طرفملا يأ :نئابلا ليوطلاو .باتكلا :رفسلا
 ديدشلا :ططقلاو .رعشلا نم لسرتسملا دض :دعجلاو .لاوطلا لاجرلا ردق

 يذلا :لْجّرلا رعشلاو .لسرتسملا طسبنملا :رعشلا نم طبسلاو .ةدوعجلا
 يه :سيداركلاو .امهنيب لب ,ةطوبسلا ديدش الو ةدوعجلا ديدش نكي مل

 0ك



 نيمخض نيمظع لك ىقتلم يه لبقو «سودرك اهدحاو ءماظعلا سوؤر
 مخض ملسو هيلع هللا ىلص هنأ دارأ .نيبكنملاو نيقفرملاو نيتبكرلاك

 .هطسب مّدقتو ءرصق الب ظّلغ ِهلمانأ يف يذلا وه :نيفكلا نْئَّشو .ءاضعألا

 ءرافشألا بدهأو .تمّدقتو «ةرسلا ىلإ َةّبلْلا نم دتمملا رعشلا :ةبرسملاو

 ام بكنملاو .مدقت امك ءهحضاو نيبجلا تْلَصو .نافجألا رعش ليوط يأ

 ًايْفكت ىفكت يورو . ماّدق ىلإ ليامت يأ .ًاؤّفكت ًافكتو . قنعلاو فتكلا نيب

 .ردحنملا عضوملا بّبصلاو .ٌرمهلا ٌلصألاو زومهم ريغ

 هللا لوسر لاق :لاق هئنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يناربطلا جرخأو

 ىلع اوعقو الجر نيعبرأ ناندع نب دعم دلو غلب امل ملسو هيلع هللا ىلص

 دق دعم دلو ءالؤه ءبر اي :لاق ء.ىسوم مهيلع اعدف هوبهتناف ىسوم ركسع

 مهنم نإف مهيلع عدت ال ,ىسوم اي :هيلإ هللا ىحوأف . يركسع ىلع اوراغأ

 نيذلا ٍدمحم ةمأ ةموحرملا ةمألا مهنمو «يتبخن ريشبلا ٌريذنلا ّيمألا ّنبنلا

 .لمعلا نم ليلقلاب مهنم هللا ىضريو .قزرلا نم ربسيلاب هللا نم نوضري
 دبع نب هللا دبع نب دمحم مهّيبن نأل هللا الإ هلآ ال لوقب ةنجلا مهلخديف

 ةمكحلاب قطني هتوكس يف للا هل عمتجملا هتبيه يف عضاوتملا بلطملا

 نم هتجرخأ .«شيرق ةمأ نم « ليج ريخ نم هتجرخأ .مكحلا لمعتسيو

 ريخ ىلا هتمأو وهءريصي ٍريخ ىلإ ريخ نم ريخ وهف «شيرق ةوفص مشاه
 . نوريصي

 .تمدقتو «معفانلا مالكلا :ةمكحلاو .بابلأ هعمجو لقعلا :ّبللا

 سانلا نم فنصلا :ليجلاو .لدعلاب ءاضقلاو هقفلاو لمعلا :مكُلاو

 ءيشلا رايخ ةوفصلاو .ليج ةغلب نوصتخي موق لك :ليقو .ةمألا :ليقو

 . هتصالخغو

 لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ةيلحلا يف ميعن وبأ جرخأو

 ف



 هنأ ليئارسإ ينب يبن ىسوم ىلإ هللا ىحوأ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ام :لاق ؟دمحأ نمو بر اي :لاق .رانلا هتلخدأ ّدمحأب دحاج وهو ىىَنَيِقَل نم

 قلخأ نأ لبق شرعلا يف يمسا عم همسا ٌتبتك «هنم ّيلع مركأ ًاقلخ تقاخ

 وه اهلخدي ىتح يقلخ عيمج ىلع ةمرحم ةنجلا نإو ءضرألاو تاومسلا

 ىلعو ًاطوبُمو ًادوُعَص هللا نوُدَمْحَي نوداّمحلا .لاق ؟هتمأ نمو لاق .هّيمأو

 نابهُر «راهنلاب نومئاص ءمهقارطأ نورّظُيو مهّطاسْؤَأ نوُدْشَي «لاح لك
 :لاق .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب ةنجلا مهلخدأو ءّريسيلا مهنم ُلَبقَأ «ليللاب

 . يبنلا كلذ ةمأ نم ينلعجا :لاق .اهنم اهّيبن ؛لاق .ةمألا كلت يبن ينلعجا

 .دلخلا راد يف هنيبو كنيب عمجأس نكلو ءّرخأتساو ٌتمدقتسا :لاق

 لاق :لاق هنع هللا يضر نايح نب لتاقم نع يقهيبلا جرخاو

 دج «ىسيع اي :ميرم نب ىسيعل هللا لاق : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كتقلمخ ينإ «لوتبلا ركبلا ةرهاطلا ّنب اي ْعِطَأو ٌممسأو ءلِزْهَت الو كرمأ يف

 رِسف لكوتف يلعو ءدبعآف يايإف «نيملاعلل ٍةيآ كتلعجف « لحف ريغ نم
 يبنلا اوقَّدَص ءلوزأ ال يذلا مويقلا يحلا هللا انأ ينأ مهريخأو ةيروس لهأل

 دعجلا .ةوارهلاو نيلعنلاو ةمامعلاو ةعرذجلاو لمجلا بحاص يبرعلا يمألا

 ٌبدمألا «نينيعلا لجنألا ؛نيبجاحلا ٌنورقملا «نيبجلا ٌتْلّصلا «سأرلا

 ءةيحللا تكلا «نيّدخلا ٌحضاولا .فنألا ىنقألا «نينيعلا جَعدألا ,رافشألا

 ءةضف قيربإ هَقْنُع نأك ءهنم حفني كسملا حيرو ءقلؤللاك ههجو يف هع

 يرجت .هترس ىلإ هتّبَل نم تارَعَش هل .هيقارت يف يرجي بهذلا نآكو

 نيفكلا نْتَش ءاهريغ رعش هنطب ىلع الو هردص ىلع سيل :«بيضقلاك
 رخص نم مّلقتي هنأك ىشم اذإو ءمهّرمغ سانلا عم ءاج اذإ «نيمدقلاو

 .ليلقلا لسنلا وذ « ببص يف ردحليو

 ًاضيأ دجلاو ّدجُيو ٌدجي رمالا يف دج :هنم لوقت .لزهلا دض :دجلا
 ةأرملاو .راتخملا يف امك ّدجيو ّدِجَُي دج :هنم لوقت ءرمألا يف داهتجالا

 امم



 مأ ميرم تيمس اهبو .مهيف اهل ةوهش ال لاجرلا نع ةعطقنملا :لوتبلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تنب ةمطاف تيمسو .مالسلا امهيلع حيسملا

 نع اهعاطقنال : ليقو .اًبسحو انيدو الضف اهنامز ءاسن نع اهعاطقنال «لوتبلا

 يف هركذ هسبل : عردمتو .فوص نم بوث :ةعردملاو . ىلاعت هللا ىلإ ايندلا

 ىمستو .«يشملا يف سبلت يتلا يهو «ةثنؤم :لعنلاو .ناسللاو سوماقلا

 حرش يف ىراقلا ىلع الم هركذ امك برعلاب ةصتخم يهو .(ةموسات» نآلا

 هب دارأ .ةوارهلا بحاص جرخ : حيطس لوقو .اصعلا :ةوارهلاو .لئامشلا

 ناكو ءًاريثك هديب بيضقلا كسمي ناك هنأل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 .اهيلإ يلصيف هل زّرْغّتو هيدي نيب اصعلاب يشْمي
 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛كردتسملا يف مكاحلا جرخاو

 دمحمب نمآ ىسيع اي :مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ

 "لولو مدآ ٌتقلخت ام دمحم الولف هب اونمؤي نأ كتمأ نم هكردأ نم ْرْمأو

 .رانلاو ةنجلا ٌتقلخ ام دمحم

 ىلاعت هللا لاق : لاق هبنم نب بهو نع متاح ي يبأ نباو ميعن وبأ جرخأو

 انّيعَأو ءافْلُع ًابولقو مص ًاناذآ هب حف اَيمَأ اين ٌثعاب ينإ :ايعش ىلإ

 كولا يدبع ءماشلاب كلو ديطب هرجئاهمو ءةكمب هدلوم يع
 ةئيسلا ٍةئيسلاب يزجُي ال ءراتخملا ببحتملا بيبحلا ٌوفرملا ىفطصملا

 يكبيو «ةلقثملا ةميهبلل يكبي «نينمؤملاب ًاميحر..رفغيو حفصيو وفعي نكلو

 الو قاوسألا يف باس الو ظيلغ الو ُظفب سيل «ةلمرألا رجح يف ميتيلل

 نم هئفطي مل جارسلا بنج ىلإ ٌرمي ول «ىنخلل لاوق الو «شحفلاب ِنّيَِتُم

 هثعبأ ءهيمدق تحت نم عمسي مل عارعّرلا بصقلا ىلع يشمي ولو «هتنيكس

 ةنيكسلا ٌلعجأ «ميرك قل َّلك هل ُبَهَأو ءليمج لكل هدّدسأ ءًريذنو ًارْشبم

 ءافولاو قدصلاو ,هلوقعم ةمكحلاو ءهريمض ىوقتلاو ءهّراعِش ٌربلاو .هسابل

 .ةححصم .نيعلا ةدايز نودب (ُهَلوَقَم) ثيدحلا بتك ضعب يف )١(
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 «هتعيرش ٌّقحلاو «هتريس ٌلدعلاو ةقلخ فورعملاو ةرفغملاو وفعلاو «هتعيبط

 مّلعأو :ةلالضلا دعب هب يدهإ هّمسا َدَمحأو هّنَلم َمالسإلاو .همامإ ّيدهلاو
 دعب هب رثكأو ةركنلا دعب هب ىمسأو ةلامخلا دعب هب عفرأو ةلاهجلا دعب هب

 ةقرفتم بولق نيب هب فّلؤأو ةقرفلا دعب هب عمجأو ةَلْيَعلا دعي هب ينغأو َهَلِقلا

 ًارمأ سانلل ٌتجرخأ ةمأ ريخ هتم أ لعجأو .ةفلتخمم 2 + ممأو ةتتشتم ءاوهأو

 ًاقيدصتو يل ًاصالخإو يب ًانامياو يل ًاديحوتو ركنملا نع ًايهنو فورعملاب

 هوجولاو بولقلا كلتل ىبوط .سمشلا ةاعر مهو يلسر هب تءاج امل
 يف ديحوتلاو ديمحتلاو ريبكتلاو حيبستلا مهُمهلأ ءيل تصلخأ يتلا حاورألاو

 يف نوفضيو .مهاوشمو مهبلقتمو مهعجاضمو مهسلاجمو مهدجاسم

 مقتنأ ءيراصنأو يئايلوأ مه « يشرع لوح ةكئالملا ٌفْصَت امك مهدجاسم

 ادوجسو ًاعكرو ًادوعقو ًامايق يل نوُلصي «ناثوالا ةدبع يئادعأ نم مهب

 يليبس يف نولتاقيو ءأفولأ يتاضرم ءاغتبا مهلاومأو مهرايد نم نوجرخيو

 «نايدألا مهنيدبو ٌعئارشلا مهتعيرشبو بتكلا مهباتكب متخأ ءافوحزو ًافرفص

 ءينم سيلف مهتعيرشو مهنيد يف لخديو مهباتكب نمؤي ملف مهكردأ نمف
 ىلع ءادهش ًأاطسو ةمأ مهلعجأو ممألا َلضفأ مهلعجأو «ءيرب ينم وهو
 «ينوحّبس اوعزانت اذإو ينورّبك اوضبق اذإو «ينولله اوبضغ اذإ ؛سانلا

 ىلع ينوللهيو «فاصنإلا ىلإ بايثلا نوّدشيو «فارطألاو هوجولا نورّهطي
 ليللاب نابهر ءمهرودص مهليج انأو .مهؤامد مهنابرق «فارشألاو لالتلا

 «لحنلا ٌيودك يود مهل ءءامسلا وج يف مهيدانم مهيداني ءراهنلاب ُثويل

 هيتوأ يلضف كلذ .مهتعيرشو مهجاهنمو مهئيد ىلعو مهعم ناك نمل ىبوط
 . ميظعلا لضفلا وذ انأو ءاشأ نم

 باّحسلاو .قحلا عامس نم اهعنمي ءاشغ اهيلع يتلا :فّلْغلا بولقلا
 نم شحافلا :ىنخلاو .داصلابو نيسلاب لاقي .حايصلا :قاوسالا يف

 ديدستلا نم :هدّدسأ .سبايلا :عارعرلا بصقلاو .راقولا :ةنيكسلاو .لوقلا
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 .دسجلا يلي يذلا بوثلا هلصأ :راعشلاو .ناسحالا :ٌربلاو .ةماقتسالا وهو

 ال يذلا طقاسلا :لماخلاو .دسجلل راعشلا ةطاحاك هب طيحم هنأ انه دارملاو

 .رقفلا ةليعلاو .ةفرعملا دض :ةركنلاو .هل ةهابت

 لآ َلَخَأ ْدِإَوط :ىلاعت هلوق يف يّدّسلا نع متاح يبأ نبا جرخأو

 اَمِل ُقَّدَصُم ُلوُسَر ْمُكءاج مث ٍةَمْكِحَو باتك ْنِم ْمُكدينآ امل َنيِينلآ قادم
 :اوُلاَق ءيَرْصِإ ْمُكِلُذ ىّلَع ْمُنْذَحَأَو ْمُتَْرْأأ لاق ةثرضنتَلو هب نْئِمْؤَتَل ْمُكَعَم
 يبن ثعبي مل :لاق ,. 24 َنيِدِهاشلَآ نم ْمُكَعَم انأو اوُدهْسآَف :لاق ءاَنْرَوْقأ

 وهو جرخ نإ هنرصنيلو دمحمب ٌنئمْؤيِل هقاثيم هللا ذخأ الإ حون ْنُدل نم طق
 ىنعمو ءايحأ مهو جرخ نإ هورصنيو هب اونمؤي نأ هموق ىلع ذخأ الو يح

 .دهعلا :رصإلا

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع بيرك قيرط نم ركاسع نبا جرخأو
 «نييبنلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يف مّدقتي ىلاعت هللا لزي مل :لاق

 ريخ يف هللا هجرخأ ىتح هب حتفتستو هب رشابتل ممألا لزت ملو هدعب نمف مدآ
 وهو هللا ءاش ام هب ماقأف ءِدلب ريخو «باحصأ ريخخ يفو «نرق ريخ يفو ءةمأ
 هللا ىلص دمحم مرح يهو ةةبيط ىلإ هجرخأ مث «مالسلا هيلع ميهاربإ مرح

 . مرح ىلإ هرجاهمو ءمرح نم هثعبم ناكف ملسو هيلع

 : ميهاربإ لاق امل :لاق ةيلاعلا يبأ نع هريسفت يف ريرج نبا جرخأو

 وهو .كل بيجتسا دق :هل ليق ةيآلا "4ْمُهْنِم الوُسَر مهيِف ْتَعْبآَو ابَر»
 .نامزلا رخآ يف نئ
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 ةلهس ةبذع ضرأب رمي ال ناكف «قاربلا ىلع لمح ءرجاه جارخاب ميهاربإ
 رق

 : ليربج لاقف .ةكم ىتأ ىتح ال :لوقيف ؟ليئاربج اي انهه لزنا :لاق الإ

 يبنلا جرخي انهه معن :لاق ؟عّرض الو عرَّز ال ثيح :لاق . ميهاربإ اي لزنآ

 .ايلعلا ةملكلا هب متت يذلا كنبا ةيرذ نم يذلا

 هنأ مالسلا هيلع ميهاربا ةلجم يف :لاق يِبْعْشلا نع دعس نبا جرخأو

 . ءايبنألا متاح يمألا يبنلا يتأي رئىح «بوعشو بوعش هدلو نم نئاك

 اهنباب رجاه تجرح امل :لاق يظرقلا بعك نب دمحم نع جرمتأو

 هبعش نمو «ةريثك بوعش وبأ كنبا نإ رجاه اي :لاقف ٌّنلتم اهاقّلت ليعامسإ

 . مرحلا نكاس ّيمألا ّيبنلا

 يذلا يمرحلا يبنلا ثعبأ ىتح ءايبنأو ًاكولم كتيرذ نم ثعبأ ينإ] :بوقعي

 .دمحأ همساو ءايبنألا متاخ وهو سدقملا تيب لكيه هتمأ ينبت

 : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع «ميعن وبأو راكب نب ريبزلا جرخأو

 ةكم هُدلوم لكوتملا دمحأ يتفص :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 الو ةنسحلا ةنسحلاب يزجي .ظيلغ الو ظفب سيل «ةبيط ىلإ هرَجاَهُمو

 نوئضويو ءمهفاصنأ ىلع نورزتأي «نودامحلا هتمأ ةئيسلاب ءيفاكي

 «لاتقلل نوُفِصي امك ةالصلل نوُفّصضَي ءمهرودص يف مهليجانأ :مهفارطأ
 .راهنلاب ٌثويل ليللاب ٌنابهر .مهؤامد ّيلإ هب نوبرقتي يذلا مهئابرق

 هيلع هللا ىلص ىيبنلا نأ ةريره يبأ نع يقهيبلاو قاحسإ نبا جرخأو

 هللا نأ ملعت له هللاب كدشنأ :دوهيلا رابحأ نم وهو ءايروص نبال لاق ملسو

 .معن مهللا :لاقف ؟مجرلاب هناصحإ دعب انز نميف ةاروتلا يف مكح ىلاعت

 .كنوّدسحي مهنكلو لسرم يبن كنأ نوفرعيل مهنإ مساقلا ابا اي هللاو امأ
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 نم لوألا رفسلا يف :لاق بعك نع ركاسع نباو يمرادلا جرخأو

 يف باخس الو ظيلغ الو ظف ال .راتخملا يدبع هللا لوسر دمحم :ةاروتلا

 هترجهو ةكمب هدلوم ءرفغيو وفعي نكلو ةئّيسلا ةئيسلاب يزجي الو .قاوسألا
 هتمأ ءهللا لوسر دمحم :يناثلا رفسلا يفو .ماشلاب هكلمو «ةبيطب

 .ةلزنم لك يف هللا نودمحي ءِءارضلاو ءارسلا يف هللا نودمحي «نودامحلا

 ولو اهتقو ءاج اذإ ةالصلا نوُلصي سمشلا ةاعر «فّرش لك ىلع هنورّبكيو

 نوكئضويو .مهطاسوأ ىلع نوزتأيو (ةلخن يأ) ةسابك سأر ىلع اوناك
 . لحنتلا تاوصاك ءامسلا وج يف ليللاب مهتاوصأو .مهفارطأ

 :تلاق اهنع هللا يضر ءادردلا مأ نع ءميعن وبأو «يقهيبلا جرخأو

 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفص نودجت فيك :©بعكل تلق

 «لكوتملا همسا هللا لوسر دمحم :اهيف افوصوم هدجن انك :لاق ؟ةاروتلا

 هللا ْنَرّصِبُيل حيتافملا يطعأف .قاوسألا يف باححس الو ظيلغ الو ظفب سيل

 اودهشي ىتح ةجوعم ٌةنسْلأ هب ميقيو امص ًاناذآ هب عمسيو ًاروُم ًانيعأ هب

 نأ نم هعنميو مولظملا نيعي .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ

 نب دوراجلا مدق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يقهيبلا جرخلأو

 يف كفصو تدجو دقل ٌقحلاب كشعب يذلاو :لاقو ملسأف هللا دبع

 .لوتبلا نبا كب رشب دقلو «ليجنإلا

 اي :روبزلا يف ىحوأ هللا نإ :لاق هبم نب بهو نع يقهيبلا جرخأو

 بضغأ ال ًاقداص ًاّيبن ءدمحمو دمحأ همسا يبن كدعب نم يتأيس هنإ ءدواد

 .هلوح ام ىلع فرشي يلاعلا عضوملا :فّرْخلا 01١7

 .رابحألا بعك (؟)

 اهذلا



 ءرخأت امو هبنذ نم مّدقت ام هل ثترفغ دقو ءًأدبأ ينيصعي الو ءًادبأ هيلع

 تضرتفاو ءءايبنألا تيطعأ ام لثم لفاونلا نم مهتيطعأ «ةموحرم ةّمأ هتمأو

 ةمايقلا موي ينوتآي ىتح « لسرلاو ءايبنألا ىلع تضرتفا يتلا ضئارفلا مهيلع

 لك يف اورهطتي نأ مهيلع تضرتفا ينأ كلذو ءءايبنألا رون لثم مهرونو

 ترمأ امك ةبانجلا نم لسغلاب مهترمأو . ايبنألا ىلع تضرتفا امك .ةالص

 ٌتلضف ينإ «دواد اي .لسرلا ترمأ امك داهجلاو جحلاب مهترمأو «ءايبنالا
 .اهّلك ممألا ىلع هّتمأو ادمحم

 : ةميدقلا بتكلا ضعب يف تأرق :لاق هنأ هبنم نب بهو نع يورو

 المي ًارون برعلا لابج ىلع نِئَرئّأل يلالجو يتزعو : ىلاعتو كرابت هللا لاق
 نمؤي ًايمأ ًايبرع ابن ليعامسإ دلو نم نجرخألو «برغملاو قرشملا نيب ام

 ءالوسر هبو ءبر يب نمؤي مهلك «ءضرألا ٍتابنو ٍءامسلا موجنن ددع هب

 كناحبس :مالسلا هيلع ىسوم لاق .اهنم نوّرفيو مهئابآ للمب نورفكي
 اي :لجو زع هللا لاق . هتفرشو يبنلا اذه تمّرك دقل ,كؤامسأ ٌتسّدقتو

 ةوعد لك ىلع هتوعد رهظأو «ةرخآلاو ايندلا يف هودع نم مقتنأ ينإ ىسوم
 نم لِذأو «ضرألا زونك نم هل جرخأو رحبلاو ربلا يف هعم نمو ناطلسو

 يتزعو .هتجرخأ طسقللو «هتيبر لدعلاب ءىسوم اي .هتعيرش فلاخ
 ُلّثَم ءدمحمب اهتمتخو ءميهاربإب ايندلا ٌتحتف .رانلا نم ًاممأ هب ٌنذقنتسأل
 «ءولمملا ءاقّسلا لثمك  ليئارسإ ينب اي هولقعاف هب ءيجي يذلا هباتك

 نمف .عئارشلا متخأ هتعيرشبو .بتكلا متخأ هباتكب أدبر جرخيف ضْخْمي

 هتمأ لعجأ «ءيرب هللا نم وهف ,هتعيرش يف لخدي ملو هب نمؤي ملو هكردأ
 مسا ركذ اهيف يمسا ركذ اذإ ءدجاسم اهبراغمو ضرألا قراشم يف نونبي

 .لوزت ىتح ايندلا نم هركذ لوزي ال «يعم يبنلا كلذ

 دعوو ملسو هيلع هللا ىلص هباحصأ ركذ ةقباسلا بتكلا يف درو دقو

 ْنآرْكَذلآ ٍدْعَب ْنِم ِروُبَّرلآ يف اَنْبَتَك ْدَقَلَوط : ىلاعت هللا لاق . ضرألا ةثاروب هتمأ
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 ."َنوُحِلاَّصلآ َيِداَبِع اَهُنِرَي ضْرألآ
 يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع هريسفت يف متاح يبأ نبا جرخاو

 نأ لبق ءهملع قباسو روبزلاو ةاروتلا يف هناحبس هللا ربخخأ :لاق ةيآلا هذه

 .ضرألاملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ ثروي نأ ءضرألاو تاومسلا نوكت

 نأ» :ىلاعت هلوق أرق هنأ ءادردلا يبأ نع متاح يبأ نبا جرخأو
 .نوحلاصلا نحن :لاقف «نوحلاصلا يدابع اهثري ضرألا

 تفقو دقو :تلق :«ىربكلا صئاصخلا» يف يطويسلا ظفاحلا لاق
 ةعبارلا ةروسلا يف تيأرو «ةروس نوسمحو ةئام وهو روبزلا نم ةخسن ىلع

 نإ ءكدعب نم سانلل هلقيلف ٌناميلس ٌرَمو «لوقأ ام عمسا دواد اي :هصن ام
 .هتَمأو ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم اهثروأ يل ضرالا

 هللا دبع نع .ميعن وبأو يقهيبلاو مكاحلاو نابح نباو يناربطلا جرخأو

 ديز لاق ةنعس نب ديز ىده دارأ امل هللا نإ :لاق ءهنع هللا يضر مالس نب

 دمحم هجو يف هتفرع دقو الإ ءيش ةوبنلا تامالع نم قبي مل هنإ :ةنعس نبا

 تعتباف ءهّبضغ ٌةملح قبسي :هنم امهرّبخَأ مل نيتنثا الإ ءهيلإ ترظن نيح
 لجألا َّلِحَم لبق ناك املف نمثلا هتيطعأو مولعم لجأ ىلإ ًامولعم ًارمت هنم
 مث .ظيلغ هجوب هيلإ ترظنو ءهصيمق عماجمب تذحأف هتيتأ ةثالث وأ نيمويب

 ٌلَطُمِل بلطملا دبع ينب اي مكنإ هللاوف ؟يقح دمحم اي يضقت الأ :تلق
 لوقتأ هللا وّدع ّْيأ :باطخلا نب رمع لاقف ءمّلع مكتطلاخمب يل ناك دقلو
 .كسأر يفيسب تبرضل هتوف رذاحأ ام الول هللاوف ؟عمسأ ام هللا لوسرل

 مث ءمسبتو ةدؤتو نوكس يف رمع ىلإ رظني ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسرو
 ءادآلا نسحب ينّرمأت نأ ءرمع اي كنم اذه ريغ ىلإ َجوَحأ انك وهو انأ :لاق

 . ٠66 ةيآلا ءايبنألا ةروس )1(



 ًاعاص نيرشع هدزو هّقح هضقاف رمع اي هب بهذا ءيضاقتلا نسحب هرمأتو
 هجو يف اهتفرع دق ةوبنلا تامالع ّلك رمع اي :تلقف .لعفف .هّتْعُر ام َناكم

 :هنم امهرْبْخَأ مل نيتنثا الإ هيلإ ترظن نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 امهتربخ دقف ءاملج الإ هيلع لهجلا ةدش هديزت الو هّبضغ ُةَملح قبسي
 تركذ دقو .ًايبن دمحمبو ًانيد مالسإلابو ابر هللاب تيضر دق ينأ كدهشأف

 اهريغو ةيوامسلا بتكلا يف ةدراولا ملسو هيلع هللا ىلص هرئاشبو هلئاضف نم
 هللا ىلص «ني رملا ديس تازجعم يف نيملاعلا ىلع هللا ةجح» يباتك يف

 ىلع ةدايزلا دارأ نمف ءهلبق باتك يف عمتجا هنظأ ام ًاريثك ًائيش ؛ملسو هيلع
 ىلوأل ةيافك ءهضعب يف لب ءانه هتركذ اميفو .باتكلا كلذ عجاريلف اذه

 .باهولا معنملا هلل دمحلاو ,بابلألا

 دإع 36 1
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 عببارلا بابلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هنع هلئاضف يف درو اميف

 مجعملا فورح ىلع ةبترم ثيداحالا نم

 نب فانُم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم انأ»

 نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يول نب بعك نب َةّرُم نب بالك نب َّيَصَق
 نب َدَعَم نب رازن نب رضُم نب سايلا نب ةكردُم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا
 نم تجرخاف امهريخ يف هللا ينللعج الإ نّيتقرف سانلا قرتفا امو ءناندَعت

 ملو حاكن نم تجرخو «ةيلهاجلا رْهَع نم ءيش ينبصي ملف ءيوبأ نيب

 ًابسن مكريخ انأف يمأو يبأ ىلإ تيهتنا ىتح مدآ نّدَل نم حافس نم جرخأ

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع سنأ نع لئالدلا يف يقهيبلا هجرخأ .«أبأ مكريخو

 .ًاضيأ انزلا حافسلاو .انزلا :رهّعلا .ملسو

 ءدمحم :لوقأف ؟تنأ نم :ٌنزاخلا لوقيف حتفتساف ةنجلا باب يِتآ

 نع ملسمو دمحأ مامإلا هجرخأ .«كلبق دحأل ّحتفأ ال نأ ٌترِمُأ كب :لوقيف

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ًاضيأ سنأ

 الأ .هتملكو هحور ىسيعو «هللا يجن ىسومو «ءهللا ليلخ ميهاربإ»

 انأو ءرخف الو ةمايقلا موي دمحلا ءاول لماح انأو ءّرْخف الو هللا بيبح انأو

 ما



 ةنجلا َقَلَح كِّرحُي نم لوأ انأو ءرخف الو ةمايقلا موي عّْفشم لوأو عفاش لوأ

 نيلوألا ُمركأ انأو ءرخف الو نينمؤملا ءارقف يعمو اهينْلِخدُيف يل هللا حتفيف

 هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع يذمرتلا هجرخأ .«رخف الو نيرخآلاو

 ءاحجبت هلوقأ ال يأ فرشلاو ربكلاو مظعلا ءاعدا :رخفلا .ملسو هيلع

 .همعنب اثدحتو هلل اركش نكلو

 تعفر فيك يردّت :كل لوقي كّبرو يبر نإ :لاقف ليربج يناتأ»
 دواد وبأ هجرخأ .6 يعم تركذ الإ هدأ ال :لاق .ملعأ هللا : تلق ؟كّركذ

 نع ديعس يبأ نع «ةراتخملا يف ءايضلاو ءةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ام كالولو ؛ةنجلا تقلخ ام كالول دمحم اي :لاقف ليربج ىناتأ»

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع يمليدلا هجرخأ .ٌرانلا ٌتقلخ
 . ملسو

 وأ اكلم ًايبن نوكت نأ رتخآ :لاقف ةبعكلا يواسُي ةمرج كَلَم ىناتأ»
 ًادبع نوكأ نأ بحأ لب :تلقف .هلل ٌمضاوَت ْنَأ ليربج يل ًاموأف .ًادبع ًايب

 لوأو ضرألا هنع ٌقشنَت نم لوأ تنأ :لاقف كلذ لجو زع يبر ركشف .ًايبن

 وبأو ءدمحأ مامإلاو سابع نباو ةشئاع نع ركاسع نبا هجرخأ .(عفاش

 هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع هجام نباو يئاسنلاو «يذمرتلاو ءدواد

 . ملسو هيلع

 :لاق مث ًابيبح ينذختاو .اّيجن ىسومو ءاليلخ ميهاربإ هللا ذختا»

 نع يقيبلا هجرخأ .«يبجنو يليلخ ىلع يبيبح تربوا يلالجو يتْرَعو
 ٠ ٌنلضفأ نرثوأ ىنعمو .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ

 ةفيطق هيلع «ليربج هب ينءاج «قلبأ سرق ىلع ايندلا ديلاقمب تيت
 رباج نع « يسدقملا ءايضلاو نابح نباو دمحأ مامإلا هجرخأ .6«سدنس نم

 مخ



 ءالمإلا بدأ يف يناعمسلا نبا هجرخأ (يييدأت ٌنسحْأف يبر ينبذأ»

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع دوعسم نبا نع

 مهتعافش ٌبحاصو مهبيطخو نيّيبنلا ّمامِإ تنك ةمايقلا موي ناك اذإ»

 ةريره يبا نع مكاحلاو هجام نباو يذمرتلاو دمحأ مامإلا هجرخأ (رخف ريغ

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 ءّرخف الو ينع ضرألا ٌقشنت نم َلوا تنك ةمايقلا موي ناك اذإب

 .هنذأ ىلع هدي ٌمضاو وهو «نينذؤملا رئاس هعبتيو «نذؤملا ٌلالب ينعبتيو

 نيدو ىدهلاب هلسرأ هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : يدانيو

 نوداني نينذؤملا رئاسو «نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا
 نع سنأ نع ركاسع نباو يليقعلا هجرعخنأ .عةنجلا باوبأ يتان ىثح هعم

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 بعرلاب ُترِصُت :يلبق ءايبنألا نم دحأ ٌنِهَطعُي مل ًاسمخ ٌثيطعأ»

 يتمأ نم لجر اميأف ًاروهطو ًادجسم ضرألا يل تلعجو ءرهش ةريسم

 ثتيطعأو . يلبق دحأل ّلحَت ملو مئانغلا يل ٌتْلِجُأو «ٌلصيلف ةالصلا هتكردأ

 هجرخأ «ةماع سانلا ىلإ تثعُبو ةصاخن هموق ىلإ ثعبُي يبنلا ناكو .ةعافشلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رباج نع .يئاسنلاو ناخيشلا

 وبأو ةبيش يبأ نبا هجرخأ .«همتاوخو هعماوجو ملكلا حتاوف تيطعأ»

 يبنلا نع ىسوم ىبأ نع «يناربطلاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد

 هب حتتفي ام انه يهو ةحتاف عمج :ملكلا حتاوف .ملسو هيلع هللا ىلص

 :تاياورلا ضعب يفو .ةغيلبلا تارابعلاو ةحيصفلا تاملكلا نم ملكلا

 يف لاق امك ءامهو .ملكلا حتافم :اهضعب يفو ءملكلا حيتافم تيتوأ
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 ىلإ هب لصوتي ام لك :لصألا يف وهو . حتفمو حاتفم عمج : ةياهنلا
 حيتافم يتوأ هنأ ربخأف اهيلإ لوصولا رذعتي يتلا تاقلغملا جارختسا

 ضماوغ ىلإ لوصولاو ةحاصفلاو ةغالبلا نم هل هللا رسي ام وهو ءملكلا

 هريغ ىلع تقلغأ يتلا ظافلألاو تارابعلا نساحمو مكحلا عئادبو يناعملا

 لهس نوزخم ءيش حيتافم هذي يف ناك نمو .ترذعتو ملسو هيلع هللا ىلص

 تيتوأ :ةياهنلا يف لاق :ملكلا عماوج تيتوأ :هلوقو .هيلإ لوصولا هيلع
 يناعم هنم ةريسيلا ظافلألا يف هفطلب هللا عمج .نآرقلا ينعي :ملكلا عماوج

 هيلع هللا ىلص هتفص يف لاقو .ةعماج ةملك يأ .ةعماج اهدحاو «ةريثك

 ليلق يناعملا ريثك ناك هنإ يأ ءملكلا عماوجب ملكتي ناك هنإ :ملسو

 هنمو «مالكلا ماتخ هيلع نسحُي ام دارملا نأ رهاظلا :همتاوخو .ه | ظافلألا

 . عطقملا ةعارب :عيدبلا ءاملع هيمسي ام

 "ء

 تيطعأو «بعرلاب ٌترصن : يلبق ءايبنألا نم دحأ َطْعُي مل ام ٌتيطعأ»

 يتمأ تلعجو ءًاروهط ُبارتلا يل لعُجو ءدمحأ تيمسو ءضرأآلا حيتافم

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يلع نع دمحأ مامإلا هجرخأ .(ممألا ريخ

 ام ملسو هيلع هللا ىلص دارأ :ضرألا نئازخ حيتافم تيتوأ :ةياهنلا يف لاق

 زونكلا جارختساو تارذعتملا دالبلا حاتتفا نم هتمآلو هل هللا لّهس

 .تاعنتمملا

 ًاحابص ءامسلا ٌرْبَخ ينيتأي ءءامسلا يف نَم نيمأ انأو ينوُنمَوي الأد
 . «ءاسمو

 يبنلا نع ديعس يبأ نع .ملسمو يراخبلاو دمحأ مامإلا هجرخأ

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 نع يناربطلاو روصنم يبأ نبا هجرخأ «مُيْلَس نم كتاوعلا نبا انأ»

 ةكتاع عمج كتاوعلا .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع مصاع نب ةبايس
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 تاّدج نم ّنك ةوسن ثالث : كتاوعلاو .بيطلاب ةخمضتملا :ةكتاعلا لصأو

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 يبأ نع مكاحلا هجرخأ .«مِسقأ انأو يطعي هللا ,مساقلا وبأ انأ»

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره

 لجر نع دمحأ مامإلا هجرخخأ .هللا دودحب مكملعأو هلل مكاقتأ انأو

 هتابوقعو همراحم هللا دودح .ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا نع راصنألا نم

 دودح نأكف «نيئيشلا نيب لصفلاو عنملا :دحلا لصأو .بونذلاب اهنرق يتلا

 . مارحلاو لالحلا نيب تلصف عرشلا

 ءيَمَدَق ىلع سانلا ٌرْشحُي يذلا رشاحلا انأو ءدمحم انأو دمحأ انأ»

 دمحلا ٌءاول ناك ةمايقلا موي ناك اذإف ءرفكلا يب هللا وحمي يذلا يحاملا انأو

 يبأ نباو يناربطلا هجرخأ .«مهتعافش ٌبحاصو نيلسرملا ٌمامإ ٌتنكو يعم
 رشحي يذلا : رشاحلا .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رباج نع روصنم

 الإ اهكسمي الو «ةيارلا :ءاوللاو .هريغ ةلم نود هتلم ىلعو هفلخخ سانلا

 .ةمايقلا موي قلخلا ديس ملسو هيلع هللا ىلص وهف ينعي ,.شيجلا بحاص

 . مهعيمج نم دومحملا مهئاول بحاصو

 .«رخف الو ًارْدَق سانلا مركأو ءّرخف الو ًابسح سانلا فرشأ انأ»
 :بسحلا .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رباج نع يمليدلا هجرحأ

 .مهرخافم نم ناسنإلا هّدعي امو ءابآلاب فرشلا

 .«ركب نب دعس ينب ناسل يناسلو .شيرق نم ىينأل مكبرعأ انأ»

 هللا ىلص يبنلا نع ءالسرم يدعسلا ديزي نب ىبحي نع .دعس نبا هجرخأ
 .ةحاصفلا ىنعمب انه وهو ءحاضيإلاو نييبتلا :بارعإلا .ملسو هيلع

 .(ةنجلا تاب عرقي نم لوأ انأو «ةمايقلا موي ًاعبت ءايبنألا رثكأ انأ»
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 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سنأ نع ملسم هجرخأ

 .هُتَقَّدَص ام ءايبنألا نم يبن قّدِصُي مل ةنجلا يف عيفش لوأ انأ»

 لها ينآ مث ءرمع مث ركب وبأ مث ضرألا هنع ٌقشنت نم لوأ انأ»

 نع مكاحلاو يذمرتلا هج رخخأ ,.عةكم لهأ ٌرظتنأ مث 2« يعم نورشحيف عيقبلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رمع نبا
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 هجرخأ .(يريغ ماقملا كلذ موقي قئالخلا نم دحأ سيلو شرعلا نيمي نع

 ةدحاو ةّلحلا .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره يبأ نع يذمرتلا

 .نيبوث نوكت نأ الإ لح ىمست الو «للحلا

 مهرشبم انأو ءاودقو اذإ مهبيطخ انأو اوثعُب اذإ ًاجورخ سانلا لوأ انأ»
 5 ماس ا . 3 ٠

 .(رخف الو يبر ىلع مدا دلو مركأ انأو ١ يذيب دكموي ءامحلا ءاول قاوسيا اذإ

 :دفولا لصأ .ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا نع سنأ نع يذمرتلا هجرخأ

 دفو :لوقت .كلذ ريغو عاجتناو ٍدافرتساو ٍةرايزل ءارمألا نودصقي نيذلا

 .ثعبلا دعب ىلاعت هللا ىلع مهمودق :انه سانلا ُدفوو ءدفاو وهف ءدفي

 قّلَحلا نينط نم ّنسحأ ناذآلا عمست ملف ةنجلا باب قدي نم لوأ انأد
 هيلع هللا ىلص يبنلا نع سنأ نع راجنلا نبا هجرعنأ .«عيراصملا كلت ىلع

 . ملسو

 يبنلا نع يلع نع يذمرتلا هجرخأ .«اهباب ٌىلعو ةمكحلا ٌراد انأد
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 هجرخأ .«ميرم نب ىسيع يب رشب نم ٌرخآ ناكو َميهاربإ ةوعد انأ»
 يف لاق .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تماصلا نب ةدابغ نع ركاسع نبا
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 ةراشبو ميهاربإ ةرعد .يرمأ لوأب مكربخأس :ثيدحلا هنمو :ةياهنلا

 كلَوُسَر مه ثعْبآَو# : ىلاعت هلوق يه مالسلا هيلع ميهاربإ ٌةوعد ىلع

 رلوسرب ًارشبُمو# : ىلاعت هلوق ىسيع ةراشبو . "#2 كتايآ مهيَلع ولي مهن

 . ”4(ذمحأ ةمسأ يِدعب ْنِم يّتأب

 انيَذ كرتف نينمؤملا نم َيِفَوُن نمف «مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ انأد
 يراخبلاو دمحأ مامإلا هجرخأ .«هتثرول وهف الام كرت نمو ءهؤاضق ٌّيلعف

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع هجام نباو يئاسنلاو ملسمو

 نع دعس نبا هجرخأ .«يدعب دّلوُي نمو ءاَّيح ثكردأ نم لوسر انأ»

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ًالسرم يرصبلا نسحلا

 رباج نع روصنم يبأ نباو هيومس هجرخأ .«رخف الو نييبنلا ديس انأ»

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 اذإ مهُرْشَبُمُو ءاودّرَو اذإ مهقباسو اوكي اذإ نيلسرملا ديس انأ»
 ُمّلَكَتَأ ءاوعمتجا اذإ ًاسلجم مهبرقأو ءاودجس اذإ مهمامإو ءاوُسيأ
 مأ نع راجنلا نبا هجرخأ .«ينيطعُيف لأسأو , ينعْفْسُيَ ٌعَفْشَأَو يِقُدَصُيَ
 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ْزّْرُك

 َكْيَدْعَسَو َكِيْبَل :لوقأف يبر ينوعدي «ةمايقلا ٌموي سانلا ٌديس انأ»

 .كيدي َنيب كُدبعو َتْيَدَه نم ٌيدهملاو «كيلإ سيل رشلاو ءكْيدَيب ٌريخلاو
 مكاحلا هجرخأ .«تيبلا بر تكرابت .كيلإ الإ كنم ىجنم الو ًاجلم الو

 ىلص يبنلا نع «ةفيذح نع ركاسع نباو «قالخألا مراكم يف يطئارخلاو

 هيلإ تدنتسا اذإ :نالف ىلإ تأجل لاقي :أجلم ال .ملسو هيلع هللا

 )١( ةيآلا ةرقبلا ةروس ١١9 .
  20ةيآلا فصلا ةروس 5.
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 .ةاجنلا : ىجنملاو .هب تدضتعاو

 نيلوألا هللا ْعَمْجَي ؟كلذ َمِم نوردت لهو «ةمايقلا موي سانلا ديس انأد

 وندتو ءرصبلا مهذفنيو .يعادلا مهعمسي ءدحاو ٍديعص يف نيرخآلاو
 «نولمتحي الو نوقيطي ال ام بركلاو ُمغلا نم سانلا غلبيف ءمهنم ٌسمشلا

 عفشي نم نورظنت الآ ؟مكخُلَب دق ام َنْوَرَت آلآ : ضعبل سانلا ضعب ٌلوقيف

 َمدآ نوتأيف .مدآ اوتْنِإ :ضعبل سانلا ضعب لوقيف ؟مكيّر ىلإ مكل

 نم كيف خفنو هديب هللا كقلخ ءرشبلا وبأ تنأ ءانوبأ تنأ ءٌمدآ اي :نولوقيف
 1 :ه ٍ

 نحن ام ىّرت الا «كبر ىلإ انل عفشإ .كل اودجسف ةكئالملا ٌرمأو ءهحور

 مل ًابضغ مويلا َبِضَغ دق يبر َّنِإ :ٌمدآ مهل لوقيف ؟انَمَلَب دق ام ىرت الأ ؟هيف
 هتْيَصَعَف ةرجشلا نع يناهن هنإو .هّلثم ُهدعب ٌبضغي نلو ُهلثم هلبق ٌُبضغي

 ًاحون نوتآيف .حون ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوُبْْذِإ «يسفن يسفن يسفن
 ًادبع هللا كاّمسو ءضرألا لهأ ىلإ لسرلا لوأ تنأ ٌحون اي :نولوقيف

 ؟انْعَلَب دق ام ىرت الآ ؟هيف نحن ام ىرت الآ ءكّبر ىلإ انل عفشإ ءًاروكش
 نلو ءهلثم هّلبق بضغي مل ًابضغ مويلا ٌبِضَغ دق يبر نإ :حون مهل لوقيف
 يسفن يسفن .«يموق ىلع اهب توعد ةوعد يل تناك هنإو .هلثم هدعب بضغي

 اي :نولوقيف ٌميهاربا نوثآيف «ميهاربا ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوبهذا , يسفن
 ىرت الأ «كبر ىلإ انل عفشا ءضرألا لهأ نم ةليلخو هللا يبن تنأ ميهاربإ
 بضغ دق يبر نإ :ميهاربا مهل لوقيف ؟انْعَلَب دق ام ىرت الأ ؟هيف نحن ام

 تنك دق ينإو .هلثم هدعب ٌبْضْعَي نلو هلثم هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا
 ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوبهذا «يسفن يسفن يسفن ,تابذك ثالث ٌتبذك

 هللا كّلضف هللا لوسر تنأ ىسوم اي :نولوقيف ىسوم نوتأيف .ىسوم

 ؟هيف نحن ام ىرت الآ «كبر ىلإ انل عفشا .سانلا ىلع هملكتبو هتالاسرب

 مل ًابضغ مويلا بضغ دق يبر نإ : ىسوم مهل لوقيف ؟انَغَلَب دق ام ىَرَت الأ

 ءاهلتقب ٌرْموأ مل ًاسفن تلتق ينإو ءهلثم هدعب َبْضْعَي نلو هلثم هلبق ٌبْضْعَي
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 ىسيع نوتأيف . ىسيع ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوبهذا «يسفن يسفن يسفن
 .هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ ةتملكو هللا لوسر تنأ ىسيع اي :نولوقيف

 الأ ؟هيف نحن ام ىرت الأ ,ءكبر ىلإ انل عفشا .دهملا يف ّسانلا َتمّلكو

 مل ًابضغ مويلا َبِضَع دق يبر نإ :ىسيع مهل لوقيف ؟اَنَََب دق ام ىرت
 ىلإ اوبهذا «يسفن يسفن يسفن .هلثم هدعب بضغي نلو ُهلثم هلبق ٌبضْعَي
 مّتاخو هللا لوسر تنأ دمحم اي :نولوقيف ينوتأيف .دمحم ىلإ اوبهذا يريغ

 ىرت الآ ءكبر ىلإ انل ْمَفشا رأت امو كبنذ نم ٌمَّدقت ام كل َرِفُغو «ءايبنألا
 ًادجاس ٌعقآف شرعلا تحت يتآف ُقِلطْنأَف ؟انْعَلَب دق ام ىرت الأ ءهيف نحن ام

 مل ًائيش هيلع ءانثلا نسحو هدماحم نم ينُمِهْلُيو يلع هللا حتفي مث «يبرل

 ْعْفْشَت عفشآو َطْعَت لس كَسأر عفرا دمحم اي :لاقي مث «يلبق دحأل هحتفي

 نم ةنجلا لغذأ دمحم اي :لاقيف ع يتمأ يتمأ بر : لوقأف يسأر عفرأذ

 ًءاكرش مهو «ةنجلا باوبا نم نميآلا بابلا نم هيلع ٌباسح ال نم كتمأ
 نيب ام نإ ديب يسفن يذلاو «باوبألا نم كلذ ىوس اميف سانلا

 ةكم نيب امك وأ ءّرَجَهو ةكم نيب ب امكل ةنجلا عيراصم نم ِنْيَعاَرَصِم

 ةريره يبأ نع يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو دمحأ مامإلا هجرخأ .(ىّرِصبو

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
 نحف الو دمحلا ءاول يديبو ءرخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ»

 هنع ُقَّشْنَت نم لّوا انأو «يئاول تحت الإ ؛هاوس نمف ّمدآ ءٍلئموي يبن نم امو
 انوبأ تنأ :نولوقيف ّمدآا نوتأيف ٍتاَعَرَ ثالث سانلا عَرْفْيَف ءّرخف الو ضرألا
 ضرألا ىلإ هنم ٌتظبْمَأ ًانذ ٌتِنْذَأ ينإ :لوقيف كيرا ىلإ انل عفشاف مدآ

 ةوعد ضرالا لهأ ىلع َتْوَعُد ينإ : لوقيف ًاحون نوتأيف ًاحون اوتثا نكلو
 ثالث َتْبَّذَك ينإ :لوقيف ميهاربإ نوت ايف ميهاربإ ىلإ اوبهذا نكلو اركلهأف

 نوتأيف . ىسوم اوتئا نكلو «هللا نيد نع اهب "لحام الإ ةبّذك اهنم ام ِتاَبَذَ

 .ةححصم - سوماق  ليحلاب ٍرمآلا مورو ءٌدّيكلا :ٌلاحملا (1)

 6م



 ينإ :لوقيف ىسيع نوتأف .يسيع اوتثا نكلو ًاسفن تلتق ينإ :لوقيف ىسوم
 ذخآف مهعم ٌقِلطْنأَف ينوتايف .ًادمحم اوتثا نكلو ءهللا ٍنود نم تدع

 يل نوحتفيف دمحُم لوقأف ؟اذه نم :لاقيف اًهَعِقْعَقَأَف ةنجلا باب ةقلحَب
 دمحلاو ءانثلا نم هللا ينُمِهْلُيَف ًادجاس ٌرخأف .ًابحرم :نولوقيف نوبحرُيو
 وهو ءكلوقل عَّمْسُي لقو ءُعُفشَت عفشاو طعن ْلِس ءكسأر عفرا :لاقيف

 #0ًادوُمَحم ًاماَقَم َكُير َكَنَعْبِي ْنَأ ىَسَعِط هللا لاق يذلا ٌدومحملا ماقملا

 باب ةَقلُحَب ٌدخآف :هلوق الإ ديعس يبأ نع ةميزخ نباو يذمرتلا هجرخأ
 ْ . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سنأ نع اهنإف ةنجلا

 عفاش لوأو «ربقلا هنع ّقشني نم لوأو «ةمايقلا موي ّمدآ دلو ديس انأد

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع دواد وبأو ملسم هجرخأ (عْفشم لواو

 . ملسو

 ءرخف الو دمحلا ءاول يديبو .رخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ»

 هنع ٌقشنت نم لوأ انأو .يئاول تحت الإ هاوس نمف مدآ ,ٍذئموي ّيبن نم امو

 دمحأ مامإلا هجرخأ «رخف الو عْفشم لوأو عفاش لوأ انأو .رخف الو ضرألا

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ديعس يبأ نع ةجام نباو يذمرتلاو

 لوأ انأو ءرخف الو نييبنلا متاخ انأو ءرخف الو نيلسرملا دئاق انأ»

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع رباج نع يمرادلا هجرخأ .«رخف الو ْفِشمو عفاش

 . ملسو

 .«ةمحرلا يبنو «ةبوتلا ٌيبنو رشاحلاو يّفِقملاو ٌدمحأو دمحم انأ»

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءرذ يبأ نع ملسمو دمحأ مامإلا هجرخأ

 .مهل عبتملا ءايبنالا رخآ ىفقملاو

 .ا/4 ةيآلا ءارسإلا ةروس )١(
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 هجرمخأ «بايلا تايلف ملعلا دارأ نمف ءاهباب يلعو ملعلا ةنيدم انأو

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رباج نع
 س 2 8 2.6 7 . -

 ىلوتو ينبّذك نمل ليولا لك لْيَوْلا «ّيكزلا قداصلا ّيمألا ّيبنلا انأ»
 دهاجو يلوق قّدصو يب نمآو ينرصنو يناوأ نمل ريخلاو « ينلتاقو ينع

 ينََدّلَو ءبرعلا برعأ انأ ءبلطملا دبع نبا انأ ءَبِذَك ال ّيبنلا انأ»

 هجرخأ ؟«نحللا ينيتأي ىناف ركب نب دعس ينب يف ثتأشنو «شيرق

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ديعس يبأ نع يناربطلا

 .فيك : ىّنَأ ينعمو .مهحصفأ يأ :برعلا ٌبرعأ

 نع ةشئاع نع يراخبلا هجرخأ «انأ هللاب مكملعأو هلل مكاقتأ انأ»

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ىلع تمّرَحو ءاهلخدأ ىنح مهلك ءايبنألا ىلع تمرح ةنجلا نإ

 هللا ىلص يبنلا نع رمع نع راجنلا نبا هجرخأ « يتمأ اهلخدت ىتح ممألا

 .ملسو هيلع

 اي تعش ام :ٌتلقف ؟مهب ُلَمْفُأ اذام يتمأ يف ينراشتسا يبر نإد
 ينراشتساف «كلذك ُهل ٌتلقف «ةيناثلا ينراشتساف .كّدابعو كقلخ مه «يبر

 .دمحأ اي كتمأ يف َكيِزَخَأ نل ينإ :لاقف ,كلذك هل ٌتلقف .ةثلاثلا
 ٍفلأ لك عم ءأفلأ نوعبس يتمأ نم ٠ يعم ةنجلا لخدي نم لوأ نإ ينرشبو

 .طنت لسو ءببن نأ : ّيلإ لسرأ مث .باسح مهيلع سيل فلآ نوعبس

 ؛«كيطعيل الإ كيل كيلإ لسرأ امو :لاق ؟يِلْؤُس يّبر ّيِطْعُم وأ :هلوسرل تلقف
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 يشمأ انأو ءرخأت امو يبنذ نم مّدقت ام يل ٌرفغ :رخف ريغ نم يناطعأ دقلو

 ارهن رثوكلا يناطعأو بلغت الو ىيتمأ ىّزخَت ال نأ يناطعأو ءًاحيحص ًاّيح

 نيب ىعسي َبعرلاو ءرصنلاو ٌةوقلا يناطعأو ءيضوح يف ليسُي ةنجلا يف
 يتمأآلو يل َبّيطو نجلا ًالوخد ءايبنألا ّلوأ ينأ يناطعأو رهش يدي

 يف انيلع لعجي ملو ءانلبق ناك نَم ىلع دّدش امم ًاريثك انل ّلحَأو «ةمينغلا

 يبنلا نع ةفيذح نع ءركاسع نباو دمحأ مامإلا هجرخأ .«جرح نم نيدلا

 ىزخي ىّرخو ءايحتسا يأ : ةياَرَح ىّرْحَي يزخو .ملسو هيلع هللا ىلص

 .ودعلا اهلصاتسي ال :«بلغت ال» ىنعمو .قيضلا جرَحلاو .ناهو لذ ًايزخ

 هجرخأ .«اهرونأو اهلوطأ ىَلَعل ينإو «ةمايقلا موي رون نم ًاربنم يبن لكل نإ

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سنأ نع روصنم ىبأ نبا

 رشحي يذلا رشاحلا انأو ءدمحأ انأو دمحم انأ :ًءامسأ يل نإ»

 .«بقاعلا انأو ءرفكلا ىب هللا وحمي يذلا يحاملا انأو «يمدق ىلع ٌسانلا

 نع معطُم نب ريبج نع ؛يئاسنلاو يذمرتلاو يدع نباو كلام مامإلا هجرخأ

 نإ :ملسو هيلع هللا ىلص لاق :ةياهنلا يف لاق .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ىلعو .هفلخ سانلا رشحي يذلا يأ ءرشاحلا انأو :اهيف دعو ًءامسأ يل

 اهدع يتلا ءامسالا هذه نأ دارأ ًءامسأ يل نإ :هلوقو .هريغ ةلم نود هتلم

 هللا ىلص ءايبنألا رخآ :بقاعلا ىنعمو .ةلزنملا ىلاعت هللا بتك يف ةروكذم

 . ملسو هيلع

 حتافلاو مساقلا وبأو دمحأو دمحم :ِءامسأ ةرشع يبر دنع يل نإ»

 نباو يدع نبا هجرخأ .مهطو سيو رشاحلاو بقاعلاو يحاملاو متاخلاو

 هنأ رهاظلا : حتافلا .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع لضفلا يبأ نع ركاسع

 .دسجلاو حورلا نيب مدآو ًايبن تنك :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعمب

 ركاسع نبا هجرخأ .«ةنجلا لهأ الإ َجْوّرَأو َحْوَرتَأ نأ يل َىَبَأ هللا نإد
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 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةلاه يبأ نب دنه نع

 «ركب وبأ يليلخ نإو .ًاليلخ ميهاربإ ذختا امك ًاليلخ ينذختا هللا نإد

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا نع ةمامأ يبأ نع يناربطلا هجرخأ

 نحنف .ًارايتخا ينراتخاو ءوجرملا ّلجألا يف يب كردأ هللا نإد

 ميهاربإ :رخف ٌريغ ًالوق لئاق ينإو «ةمايقلا موي نوقباسلا نحنو ءنولوألا

 موي دمحلا ءاول يعمو .هللا بيبح انأو هللا يمص ىسومو ءهللا ٌليلخ

 الو «ةنسب مهينفي ال :ثالث نم مهراجأو يتمأ يف يندعو هللا نإو «ةمايقلا

 ركاسع نباو يمرادلا هجرخأ (ةلالض ىلع ِمُهعَمْجَي الو ءؤدع مِهْلِصاَتْسَي

 يف :ةياهنلا يف لاق .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سيق نب ورمع نع

 ةقادصلا مضلاب :ةلخلا .هتلخ نم ةّلخ يذ لك ىلإ أربأ ينإ :ثيدح

 :ليلخلاو ءهنطاب يف يأ هلالخ تراصف بلقلا تللخت يتلا ةبحملاو

 ةروصقم تناك ملسو هيلع هللا ىلص هتلخ نأل كلذ لاق امنإو .قيدصلا

 ايندلا ٌباحم نم ةكرش الو عستم هريغل اهيف سيلف ىلاعت هللا بح ىلع
 ةبلاغ عابطلا ناف «داهتجاو بسكب دحأ اهلاني ال ةفيرش لاح هذهو «ةرخآلاو

 هللا تاولص نيلسرملا ديس لثم «هدابع نم ءاشي نم اهب هللا صخي امناو
 هللا ليلخ وه ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا نأ ملعُي كلذبو ءهيلع همالسو

 :ىفصلاو ءليلخلا نم غلبأ بيبحلاو ءىلاعت هبيبح هنأ امك ءًاضيأ
 .هافطصمو ًاضيأ هللا ٌيفص ملسو هيلع هللا ىلص وهو ةوفصلا نم ءرّيختملا
 .اوطحقاو اوبدجأ اذإ :ةئسلا مهتذخأ :لاقي «بدجلا :ةنّسلاو

 ليعامسإ دلو نم ىفطصاو ليعامسإ ميهاربا ٍدْلَو نم ىفطصا هللا نإد

 ءمشاه ينب شيرق نم ىفطصاو ءأشيرق ةنانك ينب نم ىفطصاو «ةنانك ينب
 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةلثاو نع يذمرتلا هجرخأ «(مشاه ينب نم ينافطصاو

 .ءيشلا رايخ يهو ةوفصلا نم ىراتخا يأ : ىفطصا .ملسو
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 ىَل ّلحأو .بعرلاب ُترِصُتو ءدوسأو ٌرمحأ لك ىلإ ينثعب هللا نإ»
 نم نيبنذملل ةعافشلا ٌتيطعأو .ًاروهطو ًادجسم ضرألا ّيل َتِلِعجو «منغملا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع يلع نع ركاسع نبا هجرخأ .«ةمايقلا موي يتمأ

 مجعلا يأ دوسألاو رمحألا ىلإ ٌتثعب :ثيدح يف :ةياهنلا يف لاق .ملسو

 برعلا ناولأ ىلعو «ضايبلاو ةرمحلا مجعلا ناولأ ىلع بلاغلا نأل ؛برعلاو

 .ةرمسلاو ةمدألا

 .«لامعألا نساحم لامكو ,قالحخألا مراكم مامتب ينثعب هللا نإد

 لاق .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رباج نع طسوألا يف يناربطلا هجرخأ

 هلوق هنمو ؛ةيجسلاو عبطلاو نيدلا :اهنوكسو ماللا مضب قلخللا : ةياهنلا يف

 .«قالخالا َمراكم ممتأل تئعب» :ملسو هيلع هللا ىلص

 الو ًارجات الو ًاعاّرز ينلعجي ملو قحلا نيدو ىدهلاب ينثعب هللا نإ»

 نمحرلا دبع نع يمليدلا هجرخشأ .«يحمر يف يقزر لعجو «قاوسألاب ًاباحسس

 :باحسلا .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هدج نع هيبأ نع ةبتع نب

 .داصلابو نيسلاب لاقي .حايصلا

 هجرخأ .«نيرخآ ضفخو موق عفرب تثعبو «ةادهم ةمحر ينثعب هللا نأ»
 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رمع نبا نع ركاسع نبا

 هجرخأ .ًاعاّرز الو ًارجات ينثعبي ملو .ةمحلمو ةمحرم ينثعب هللا نإ»

 يف لاق .ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا نع السرم كاحضلا نع ريرج نبا

 لاتقلا يبن ينعي «ةمحلملا يبن : ملسو هيلع هللا ىلص هئامسأ نمو : ةياهنلا

 .فيسلاب تثعب :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقك وهو

 دواد وبأ هجرحأ «ًادينع ًاراّبج ينلعجي ملو ًاميرك ًادبع ينلعج هللا نإ»

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رسب نب هللا ديبع نع هجام نباو

0 



 ريخ مث «نيقيرفلا ريخو . مهقرف ريخ يف ينلعجف قلخلا ٌقلخ هللا نإ»
 انأف «مهتويب ريخ يف ينلعجف تويبلا ٌريخ مث «ةليبقلا ريخ يف ينلعجف لئابقلا

 نع بلطملا دبع نب سابعلا نع يذمرتلا هجرخأ اتيب مهريخو اسفن مهريخ

 موي ىلا اهيف نئاك وه ام ىلإو اهيلإ رظنأ انأف ايندلا يل عفر دق هللا نأ»

 نع رمع نبا نع يناربطلاو ملسم هجرخأ (هّذه يفك ىلإ رظنأ يتناك .ةمايقلا

 ظ .ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةتنعأو ةقشملا :تنتعلا . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةشئاع نع ملسم

 يف هعقوأ :هتنعأو .ىذألا هيلع لخدأ هتنعت :حابصملا يف لاقو .هّرض : هتنعي

 .هلمحت هيلع قشي اميفو تنعلا

 هجرخأ مَنآرقلا ةباتك «مالكلا ٌريخ يل ٌراتخا .ًاناَحل ينلعجي مل هللا نإد
 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع باقلألا يف يزاريشلا

 8 ًَ 4 ر ا 7

 ىل رصتخاو هحتاوفو ملكلا عماوج تيطعاو امتاخو احتاف تثعب امنإ»

 هيلع هللا ىلص ىيبنلا نع ًالسرم ةداتق نع يقهيبلا هجر خأ «ًاراصتخا ثيدحلا

 . ملسو

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع ىيقهيبلاو مكاحلاو «درفملا بدألا

 . ملسو
7 52 . 07 ' 0 ' . 

 ينبصي مل مدأ ندل نم ءحافس نم جرخا ملو حاكن نم تجرخ امنإ»

 دعس نبا هجرخأ .؛ةَرّهط نم الإ جرخأ ملو ,ءيش ةيلهاجلا لهأ حافس نم
 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع السرم نيسحلا نب يلع نب دمحم نع
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 يف ٌلِدُجِنِمَل ُمدآ نإو «نييبنلا ٌمتاَحل باتكلا ّمأ يف هللا دنع ينإ»
 2 يب ىسيع ةراشبو ( ميهاربا يبأ ةوعد انأ : كلذ ليوأت يف مكربخأسو « هتنيط

 ءماشلا روصق هل تءاضأ رون اهنم جرخ هنأ ينتدلو نيح تأر يتلا يمأ ايؤرو

 وبأو ءمكاحلاو يناربطلاو دمحأ مامإلا هجرخأ .(َنيري نييبنلا تاهمأ كلتذكو

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةيراس نب ضابرعلا نع .يقهيبلاو «ةيلحلا يف ميعن
 :ةياهنلا يف لاقو .سوماقلا يف امك ظوفحملا حوللا :باتكلا مأو .ملسو

 هتنيط يف لدجنمل مدآ نإو .باتكلا مأ يف نييبنلا متاخ انأ :ثيدحلا يفو

 مهيف ثعباو ابره :هلوق ميهاربإ ةوعدو .ضرألا يهو ةلادجلا ىلع ىقلم يأ
 را م همام طر ورا 9 © مر . ةاولام تا عر

 همسآ يِدعب نم يتاي لوسرب ارشبمو# هلوق يه ىسيع ةراشبو ةيآلا «الوسر
 . «دمحأ

 يبأ نع يناربطلا هجرحخأ .«ضرألا يف نيمأ .ءامسلا يف نيمأل ينإ»

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع عفار

 دحأأ نم سانلا نم امو ءٍءاير الو رخف ريغ ةمايقلا موي سانلا ٌديسل ينإ»

 ؟اذه نم :لاقيف حتفتسأف ةنجلا َباَب يتآ ىتح ء يعم سانلا يشميو يشمأف

 هل تكتررخ لجو زع ىبر ٌتيأر اذإف ءدمحمب ًابحرم :لاقيف دمحم :لوقأف

 نم جرخيف , عفشت عفشاو عاطت قو كسأر عفرا :لاقيف .هل ًاركش ءادجاس

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا نع تماصلا ني ةدابع

 يبنلا نع سنا نع يمليدلا هجرخأ .«ينيع هللا ىلإ رظنت نيع لوأ»
 ملسو ةيلع هللا ىلص

 م ++ 0 راى

 حيتافمب ٌتيتأ مئان انأ انيبو بعرلاب ٌترصنو ملكلا عماوجب ٌتْمعب
 ةريره يبأ نع يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ .(يدي يف تعضوف ضرألا نئارخ
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 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 يبأ نع خيراتلا يف يراخبلا هجرخأ . «ًاباذع ثعبأ ملو ًةمحر َتشعُي)

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا نع ةريره

 يذلا نرقلا نم تنك ىتح ًانرقف ًانرق مدآ ينب نورق ريخ نم ٌتنعُبد
 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخأ .«هيف تنك
 . ةئام :ليقو نونامث :ليقو .ةنس نوعبرأ :ليقو نامز لك لهأ :نرقلاو

 :لوقي هتعمسو :لاق ءّدَقف ِتآ يناتأ ذإ ًاعجطضم ميطحلا يف انأ امنيب»
 جرختساف ءهترعش ىلإ هرحن ةرْغُت نم : يوارلا لاق .هذه ىلإ هذه نيب ام ٌقشف

 مث يشُح مث يبلق لسغف ًاناميإ ةءولمم بهذ نم ٍتسلب ٌتيتأ مث «يبلق
 وه :يوارلا لاق .ضيبأ ٌرامحلا قوفو لغبلا نود ةّيادب تيتأ مث ءديعأ

 ىتح ليربج يب قلطناف هيلع تلمُحف ,ةفّرط ىصقأ دنع هوطخ عضي ءقارْبلا
 ؟كعم نمو : ليق «ليربج :لاق ؟اذه نم :ليقف حتفتساف ايندلا ءامسلا ىتأ

 ءىجملا معنف ءهب ابحرم :ليق ءمعن :لاق ؟هيلإ لسرا دقو : ليق .دمحم لاق 0 م 0

 فيلع ْمّلَسف ٌّمدآ كوبأ اذه :لاقف مدآ اهيف اذإف ٌتصلخ املف حتّقف .ءاج
 مث . حلاصلا ّيبنلاو حلاصلا نبالاب ًابحرم :لاق مث مالسلا ٌدرف هيلع تملسف
 :ليق ٌلُّيربج :لاق ؟اذه نم :ليق حتفتساف ةيناثلا ءامسلا ىتأ ىتح يب دِعَص
 هب ًابحرم :ليق ءمعن لاق ؟هيلا لسرأ دقو :ليق ءدمحم :لاق ؟كعم نّمو
 ةلاخلا انبا امهو ىسيعو ىبحي اذإ تصلخ املف حتفف .ءاج ءيجملا معنف

 خألاب ًابحرم :الاق مث ءاّدرف ٌتملسف .امهيلع مّلسف ءىسيعو ىيحي اذه :لاق
 ْنَم :ليق َححتفتساف ةئلاثلا ءامسلا ىلا يب دِعَص مث .حلاصلا يبنلاو حلاصلا

 :لاق ؟هيلإ لسرأ دقو :ليق .دمحم ؛لاق ؟كَعم نمو ليق ليربج ؛لاق ؟اًذه
 ؛لاق ءفسوي اذإ ٌتصلخ املف حتْفف ءاج ءيجملا معنف هب ًابحرم :ليق معن
 حلاصلا خألاب ًابحرم :لاق مث ٌدرف هيلع ٌتملسف هيلع ْمَّلسف .فسوي اذه
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 نُم :ليق «حتفتساف ةعبارلا ءامسلا ىتأ ىتح يب دِعَص مث . حلاصلا يبنلاو

 ؟هيلا لسرأ دقو :ليق ءدمحم :لاق ؟كعَم نم :ليق .ليربج :لاق ؟اذه

 اذا تصلخ املف َمتُقَف ءاج ءّيجملا معنف هب ًابحرم :ليق .معن :لاق

 ابحرم :لاق مث ٌدرف هيلع تملسف هيلع ُملسف «سيردإ اذه :لاق «ءسيردإ

 ةسماخلا ءامسلا ىتأ ىتح يب دعص مث .حلاصلا يبنلاو حلاصلا خألاب

 .دمحم ؛لاق ؟كعم نمو :ليق .ليربج :لاق ؟اذه نم :ليق .حتفساف

 حتفف ءاج ءّيجملا معنف .هب ًابحرم :ليق .معن :لاق ؟هيلإ لسرأ دقو :ليق

 ٌدرف هيلع تملسف هيلع مّلسف «نوراه اذه :لاق ؛نوراه اذإف ٌتصلخ املف

 ءامسلا ىتأ ىتح يب دعص مث .حلاصلا يبنلاو حلاصلا خألاب ًابحرم :لاق مث

 :لاق ؟كعم نمو :ليق .ليربج :لاق ؟اذه نم :ليق ع. حتفتساف ةسداسلا

 .ءاج ءيجملا معنف هب ًابحرم :ليق .معن لاق ؟هيلا لسرأ دقو:ليق .دمحم
 هيلع تملسف .هيلع ملسف ىسوم اذه :لاق «ىسوم اذإف تصلخ املف .حتفف

 :هل ليق . ىكب هتزواجت املف. حلاصلا ّيبنلاو حلاصلا خألاب ًابحرم :لاق مث ٌدرف

 امم ٌرثكأ هتمأ نم ةنجلا لخدي يدعب ثعُب ًامالغ نأل يكبأ :لاق ؟كيكيي ام

 نم ليق «ليربج حتفتساف ةعباسلا ءامسلا ىلإ يب دِعَص مث . يتمأ نم اهلخدي

 ؟هيلإ ثعب دقو :ليق ءدمحم :لاق ؟كعم نمو :ليق ليربج :لاق ؟اذه

 اذإف تصلخ املف حتْمف .ءاج ءيجملا معنف هب ًابحرم :ليق ءمعن :لاق

 :لاقف ٌمالسلا ٌدرف هيلع تملسف .هيلع مّلسف ميهاربإ كوبأ اذه :لاق ميهاربإ

 . حلاصلا ّيبنلاو حلاصلا نبالاب ًابحرم

 لثم اهّقرو اذاو ءّرجه لالِق لثم اهّقِبَن اذاف ىهتنملا ةردس ىلإ ٌتعفر مّن

 نارهاظ نارهن «راهنأ ةعبرأ اذاو ءىهتنملا ةردس هذه :لاق ةليفلا ناذآ

 يف نارهنف نانطابلا امأ :لاق «ليربج اي اذه ام :تلقف «نانطاب نارهنو

 وه اذإف رومعملا ثيبلا يل عفُر مث .تارفلاو لينلاف نارهاظلا امأو ءةنجلا

 «نبل نم ءانإو ءرمخ نم ءاناب ُثيتأ مث ءِكلم فلأ نوعبس موي لك هلخدي
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 مث ٠ . كتمأو اهيلع تنأ يتلا ةرطفلا يه :لاقف «نبللا تذخاف لسع نم ءانإو

 ىسوم ىلع ثررمف تعجرف م ّلك ةالص نيسمخ تاولصلا ىلع تضرُ
 ال كتما نإ :لاق .موي ّلك ًةالص نيسمخب ٌترمأ :ُتلق ؟ترمأ مب :لاقف

 ٌتجلاعو كلبق سانلا تبّرج دق هللاو ينإو «موي لك ةالص نيسمخ عيطتست
 ءكتمأل تفيفختلا هلأسأف كبر ىلإ عجراف .ةجلاعملا َّدشأ ليئارسإ ينب

 عضوف تعجرف ىّلثم :لاقف ىسوم ىلإ تعجرف ارشع ينع عضوف ٌتعجرف

 ًارشع ينع عضوف ٍتعجرف ءهلثم لاقف ءىسوم ىلإ تعجرف ءأرشع ينع

 تاولص رشعب ترمأف ًارشع ينع عضوف تعجرف هلثم لاقف ىسوم ىلإ تعجرف

 ءموي ّلك تاولص سمخب ترماف تعجرف هلّثم لاقف ٌتعجرف ءموي لك
 موي ّلك تاولص سمخب ٌترمأ تلق ؟ترمأ ّمِب :لاقف ىسوم ىلإ تعج
 سانلا ٌتبرج دق ينإو ءموي لك تاولص سمخ عيطتست ال كتمأ نإ :لاق

 فيفختلا هلآساف كبر ىلإ عجراف ةجلاعملا ّدشأ ليئارسا ينب تجلاعو كلبق
 املف :لاق ُمَلسأو ىضرأ نكلو تبيحتسا ىتح يبر ٌتلأس :ٌتلق ,كتمأل

 دمحأ مامإلا هاور «يدابع نع ٌتففخو يتضيرف تيضمأ ٍدانم ينادان زواج

 لاق . ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا نع ةعصعص نب كلام نع ملسمو يراخبلاو

 حتفب قبنلا :لالقلا لاثمأ اهَقبَت اذإف : ىهتنملا ةردس ثيدح يف .ةياهنلا يف

 هب ءيش هبشأو .ةقبنو ةقبن هتدحاو ءرْدِسلا رمث : نكست دقو .ءابلا رسكو نونلا

 :اهنم رخآ عضوم يف لاقو .ةلُق عمج :لالقلاو «هترمح ٌدتشت نأ لبق بانعلا
 ةيرق :رجهو ءرجه لالق لثم اهقبن : ىهتنملا ةردس ةفص يف ثيدحلا هنمو

 ذخات لالقلا اهب لمعت تناكو «نيرحبلا رجه تسيلو «ةنيدملا نم ةبيرق

 هجرخأو .لمحتو عفرُت يأ ُلَقُت اهنال ةّلُق تيمس ِءاملا نم ةدازم اهنم ةدحاولا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ» :ظفلب هنع هللا يضر سنأ نع يئاسنلا

 1 سام 4
 تبكرف ءاهفرط ىهتنم دنع اهوطخ .لغبلا نودو رامحلا قوف ةبادب تيتأ :لاق

 يردتأ :لاقف ,تلعفف «ٌلصف لزنا :لاقف ترسف ؛مالسلا هيلع ليربج يعمو
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 «تيلصف «ءلصف لزنا :لاق مث .رّجاهملا اهيلإو «ةبيطب ٌتيلص ؟ٌتيلص نيأ
 هيلع ىسوم هللا ملك ثيح «ءائيس روطب ٌتيلص ؟َتيلص نيأ يردتأ :لاقف

 تيلص ؟َتيَلص نيأ يردتأ :لاقف «تيلصف لصف لزنا :لاق مث .مالسلا

 سدقملا تيب ىلإ تلخد مث .مالسلا هيلع ىسيع ّدِلَو ثيح محل تيبب

 دوعص ركذ مث مهتممأ ىتح ليربج ينمّدقف مالسلا مهيلع ءايبنإلا يل ٌممُجيف

 :«مدقتام وحن ىلع ًءامس ًءامس تاومسلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هب َليربج

 ةجح» يباتك يف جارعملاو ءارسإلا ثيداحأ تاياور ًامات ءافيتسا تيفوتسا دقو

 تقسو ءملسو هيلع هللا ىلص «نيلسرملا ديس تازجعم يف نيملاعلا ىلع هللا

 يباتك يف تاياورلا ءافيتسا عم «بيترت لمجأو هجو نسحأ ىلع ةصقلا

 .«ةيندللا بهاوملا رصتخم ةيدمحملا راونألا»

 .دمحمو .سيعو «ىسومو «ميهاربإو «حون :ةسمخ مدآ دلو رايخخ»

 هللا ىلِص يبنلا نع ةريره يبأ نع ركاسع نبا هجرخأ .«دمحم مهريخو

 .ملسو هيلع

 .«ىرصُب روصق هل تءاضأ اهنم عطس ًارون ينتعضو نيح يمأ تأر»
 :ىرصبب .ملسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع ءانجعلا يبأ نع دعس نبا هجرخأ

 . ماشلا يف ةدلب

 ناملسو .مورلا قباس ٌبيهصو ,«برعلا قباس انأ ءةعبرأ قاّبُسلا»

 نع مكاحلاو يناربطلاو رازبلا هجرخأ .«شبحلا قباس لالبو ءسرفلا قباس

 . ملسو هيلع هللا ىَلَص يبنلا نع سنأ

 كئاقل يف لجوزع ىّبر ُثذاتسأ لزأ مل : يل لاق مث كلم يلع َمّلس»
 .«كنم هللا ىلع مركأ دحأ سيل هنأ كرشبأ انأو «يل َنِذَأ َناوأ اذه ناك ىتح

 . ملسو هيلع هللا ىَلص يبنلا نع ٍمْنُع نب ميحرلا دبع نع ركاسع نبا هجرخأ

 ىلعأ :لاق ؟ةليسولا امو هللا لوسر اي :اولاق «ةليسولا يل هللا اولس»
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 هجرخخأ . (وه انأ نوكأ نأ وجرأو .دحاو لجر الإ اهلاني ال .ةنجلا يف ةجرد

 .«ملسو هيلع هللا ىّلص يبنلا نع سنأ نع يذمرتلا

 «بعرلاب ترصُنو ملكلا عماوج ٌثيطعأ :ةتسب ءايبنألا ىلع ٌتلْضُف»
 ىلإ ٌتلسرأو ءادجسمو ًاروهط ضرألا يل تلعب :مئانغلا يل تّلحأو
 نع ةريره يبأ نع يذمرتلاو ملسم هجرخأ «نويبنلا يب مئخو ًةفاك قلخلا

 .ملسو هيلع هللا ىَلص يبنلا

 الجر دجأ ملف اهبراغمو ضرألا قراشم تيلق :ليربج يل لاق»

 ٌلضفأ بأ ينب دجأ ملف اهبراغمو ضرألا قراشم ٌتبَّلَقو ءدمحم نم لضفأ

 نع ةشئاع نع ركاسع نباو ىنكلا يف مكاحلا هجرخأ .(مشاه ينب نم

 .ملسو هيلع هللا ىَّلِص يبا

 ىلع فصنلا ّمسق مث ءامهريخ يف ينلعجف نيفصن ضرألا هللا مسق»

 ًاشيرق راتخا مث «سانلا نم َبرعلا راتخا مث «؛ثلث ريخ يف ُتنكف «ةثالث

 نم بلطملا دبع ينب راتخا مث ءشيرق نم مشاه ينب راتخا مث «برعلا نم
 رفعج نع دعس نبا هجرخأ .6بلطملا دبع ينب نم ينراتخا مث «مشاه ينب

 هيلع هللا ىَلص يبنلا نع ءالَّضعم هيبأ نع نيسح نب ىلع نب دمحم نبا

 . ملسو

 هجرخأ «يبسنو يببس الإ ةمايقلا موي عطقني بسنو ببس لكو

 روسملاو «سابع نبا نع يناربطلاو ءرمع نع يقهيبلاو مكاحلاو يناربطلا

 .ةدالولاب بسنلاو «جاوزلاب ببسلا .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 نبا هجرخأ .«يرهصو يبسن لإ ةمايقلا موي عطقني رهصو بسن لك»

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا نع رمع نبا نع ركاسع

 دعس نبا هجرخأ .م«ثعبلا يف مهرخآو قلخلا يف سانلا لوأ تنكو»
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 .ملسو هيلع هللا ىَّلَص يبنلا نع ًالسرم ةداتق نع

 يف ميعن وبأو دعس نبا هجرخأ .«دسجلاو حورلا نيب مدآو ًايبن ٌتنك

 هيف خفنت نأ لبق ينعي .ملسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع ةرسيم نع ةيلحلا
 . حورلا

 بلص يف ةنيفسلا يف تبكرو ءهبلص يف ةنجلا يف مدآو ًايبن تنك»
 ىلع طق ياوبأ ٍتتلي ملو «ميهاربإ بلص يف رانلا يف يب فِذُقو حون ىبأ

 ةرهاطلا ماحرألا ىلإ ةنسحلا بالصألا نم ينلقني هللا لزي مو . حافي

 ةوبنلاب هللا ذخأ دق ءامهريخ يف تنك الإ ناتبعش ٌبعشتت ٌبعشتت ال ًابذهم ىًفصم

 يبن لك نيبو «ىركذ ليجنإلاو ةراوتلا يف رشنو .يدهع مالسإلابو .يقاثيم

 يف يباتك ينملعو .يتهجول مامغلاو «يرونب ضرألا قرشت «يتفص
 ىدمحمم انأو دومحم شرعلا وذف ءهئامسأ نم ًءامسأ يل ٌّقشو ءهئامس

 لوأو . عفاش لوأ ينلعجي نأو ءرثوكلاو ضوحلاب ينوبحي نأ ىنّدعو

 فورعملاب نورمأي «نودامحلا مهو يتمأل ٍنرق ريخ نم ينجرخأ مث « عفشم

 هللا ىَلَص يبنلا نع سابع نبا نع ركاسع نبا هجرخأ .عركنملا نع نوهنيو
 ءسانلا نم ليجلا :نرقلا :حابصملا يف لاق .هاطعأ :هابحو . ملسو هيلع

 نأ - ملعأ هللاو  يدنع يذلا :جاجزلا لاقو .نوعبس لبقو ةنس نونامث ليق

 نونسلا تلق ءاوس :ملعلا لهأ نم ةقبط وأ يبن اهيف ناك ةدم لك لهأ نرقلا

 نورقلا ريخخ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيلع ليلدلاو :لاق .ترثك وأ

 نع ملعلا اوذخأ نيذلا يأ .مهنوُلي نيذلا مث ءهباحصأ ينعي ءيِنْرَف

 . نيعباتلا

 ملسمو دمحأ مامإلا هجرخأ .«هوتامأ ْدِإ كّرمأ ايحأ نم ٌلوأ ينإ مهللا»
 . ملسو هيلع هللا ىَلَص يبنلا نع ءاربلا نع ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو
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 بر اي :لاق ؟دعب هقلخأ ملو ًادمحم تفرع فيكو : ىلاعت هللا لاقف . يل

 ىلع تيأرف يسأر ثعفر «كحور نم ّيف تخفنو كديب ينتقلخن امل كنأل

 مل كنأ تملعف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :ًابوتكم شرعلا مئاوق

 هنإ «مدآ اي تقدص :هللا لاقف ,كيلإ قلخلا ّبحأ ًآلإ كمسا ىلإ فِضُت

 ام دمحم الولو .كل ترفغ دقف ءهقحب ينتلأس ذإو ءّىلإ قلخلا بحال
 مكاحلاو :لئالدلا يف ميعن وبأو .طسوألا يف يئاربطلا هجرخأ .(كتقلح

 هيلع هللا ىَلَص يبنلا نع رمع نع ركاسع نباو ؛لئالدلا يف يقهيبلاو

 .فيرشتلل هلل هتفاضإو دسجلا هب موقي يذلا :حورلاب دارملا :ملسو

 «ضعب ىلع مهضعب لئاضف َىَرَي لعجف هينبب هرب مدآ هللا َقَلَخ امل»

 كنبا اذه :لاق ؟اذه نم ٌبر اي :لاقف .مهلفسأ يف ًاعطاس ًارون ينآرف

 نبا هجرخأ .«عفشم لوأو عفاش لوأ وهو رخآلا وهو ءلوألا وه ءدمحم

 .ملسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع ةريره يبأ نع ركاسع

 وبأ هجرخأ .«رانلا ىلع ُهَدسج هللا مرح الإ ٍدبع بلقب ٌيبح طلتخا ام»

 .ملسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع رمع نبا نع ةيلحلا يف ميعُت

 الف «ينارصن الو ٌّيدوهي الو ءةمآلا هله نم يب ٌعمسي دحأ نم امر

 ىَلَص يبنلا نع سابع نبا نع مكاحلا هجرخأ .«رانلا لخد الإ ءيب نمؤي

 .(«ملسو هيلع هللا

 هيلع َنَمآ ةلثم ام تايآلا نم يطا دقو الإ يبن نم ءايبنألا نم امو

 مهرثكأ نوكأ نأ وجراف ءَّيلإ هللا هاحوأ ًايحَو ُهتيتوأ يذلا ناك امنإو ءٌرشبلا

 يبأ نع «ملسمو يراخبلاو ءدمحأ مامإلا هجرخأ .«ةمايقلا موي ىلإ ًاعبات

 .ملسو هيلع ملسو هيلع هللا ىَّلِص يبنلا نع ةريره

 .«سنإلاو نجلا ةرك الإ ءهللا لوسر ينأ ملعي الإ ءيش نم امو

 .ملسو هيلع هللا ىّلص يبنلا نع ةرم نب ىلعي نع يناربطلا هجرخأ



 " ممألا ينْعَرانت لزت ملو ءَمدآ بلص نم ٌتجرخ َْلُم طق يغب يِنتَدَلَو ام»

 .«ةرهزو مشاه : برعلا نم ِنْيِيح لضفأ نم ثجرحت ىتح «رباك نع ًارباك
 يغبلا .ملسو هيلع هللا ىّلص يبنلا "نع ةريره يبأ نع ركاسع نبا هجرخأ

 دارملاو .يغب يهف تنز اذإ :رسكلاب .ٌءتاغب يغبت ةأرملا تغب :ةرجافلا

 هابأ لصو نأ ىلإ ةّمأ ىلإ ًةمأ نم هتاهمأو هئابآ يف هلاقتنا :هايإ ممألا عزانتب
 هتثرو يأ ءرباك نع ًارباك هتثرو ةياهنلا يف لاق .ملسو هيلع هللا ىَّلِص همأو

 نم ةليبقلا : يحلاو .فرشلاو زعلا يف «ريبك نع ًاريبك ٠ يدادجأو يئابآ نع

 . ءايحأ عمجلاو «برعلا

 اهلمجأو اًهّلمكأو اهنصحأف ًاراد ىنب لجر لثَمَك نييبنلا يف يلتَم»
 هنم نوبجعيو ناَينْبلاب نوفوطي سانلا لعجف اَهَعِضَي مل ٍةنِبَل ٌْعِضْوَم اهيف كرتو
 .«ةنبلْلا كلت عضوم نييبنلا يف انأف .ةئبللا هذه ٌمِضْوَم مت ول .نولوقيو
 نع يذمرتلاو ناخيشلاو دمحأ ٌمامإلاو ّيَبَأ نع يذمرتلاو ملسم هجرخأ
 نع ملسمو دمحأ مامإلاو :«ةريره يبا نع ناخيشلاو دمحأ مامإلاو «رباج

 يتلا يهو ءنبِلْلا ةدحاو ةنبَللاو :ملسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع ديعس يبأ

 .نبل لاقيو ءرادجلا اهب ىنبي

 نسحلا وبأ هجرخخأ .«مارح هيلع ةنجلاف «يرعش نم «ةرعش ىذآ نم»

 . ملسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع هتالسلسم يف لضفملا نب

 هجرخأ .«يتْؤَس دحأ ري ملو ًانوتخُم تدلُو ينأ يبر ىلع يتمارك نم»

 ةءوسلاو . ملسو هيلع هللا ىلِص يبنلا نع سنأ نع طسوألا يف يناربطلا

 .جرفلا

 مكاحلاو يناربطلا هجرخأ (ينم مكيلع لدعأ يدعب نودجت ال هللاو»

 .ملسو هيلع هللا ىَلص يبنلا نع ةزرب يبأ نع

1٠ 



 ىَماَي هللا نأ لجوزع هللا نع ينربخي ليربج اذهو كحضأ ال يلامو»

 شرعلا ةلّمحو ءاوهلا ناكس بلاط يبا نب يلع يخابو .سابعلا يمعبو يب
 نع «يلع نع ركاسع نبا هجرخأ .«؟تاومس تس ةكئالمو نييبنلا حاورأو

 .اورمخافت اوهابت :سوماقلا يف لاق .ملسو هيلع هللا ىَلص يبنلا

 ىلإ امهدحأ معقوف .ةكم ءاحطب ضعبب انأو ناكلم يناتأ ءرذ ابأ ايد

 ؟وه َّوُمَأ :هبحاصل امهدحأ لاقف ,ءضرألاو ءامسلا نيب رخآلا ناكو ءضرألا
 مهب تنزوف ةرشعب هنز :لاق مث ىفتنْروَف هب تنِزوف «لجرب هن ىمعن :لاق

 فلأب هنِز :لاق مث « مهتحجرُف مهب ٌتنزوف «ةئامب هنز ؛لاق مث «مهتحجرف

 «نازيملا ةفخ نم ءّيلع نورثتني مهيلإ رظنأ ينأك «مهتحجرف مهب تنروف
 يبأ نع يم رادلا هجرخأ .اهحجرل هتمأب هتنزو ول :هبحاصل امهدحأ لاقف
 .ملسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع يرافجلا رذ

 لعجف «ءهرون نم كيبن رون ءايشألا لبق قلخت ىلاعت هللا نإ رباج ايو
 الو حول تقولا كلذ يف نكي ملو هللا ءاش ثيح ةردقلاب رودي رونلا كلذ

 الو ءرمق الو سمش الو «ضرأ الو ءامس الو كلّم الو ران الو ةنج الو ملق

 ةعبرأ ٌرونلا كلذ مسق قلخلا قلخي نأ ىلاعت هللا دارأ اًملف «سنإ الو نج

 شرعلا ثلاثلا نمو وللا يناثلا نمو ملقلا لوألا ءزجلا نم قلخف .ءازجأ

 يناثلا نمو «تاومسلا لوألا نم قلخف ءازجأ ةعبرأ عبارلا ءزجلا مسق مث

 نم قلخف ءءازجأ ةعبرأ عبارلا مسق مث ءرانلاو ةنجلا ثلاثلا نمو «نيضرألا

 هللاب ةفرعملا وهو .مهبولق رون يناثلا نمو «نينمؤملا راصبأ رون لوآلا

 دمحم هللا الإ هلإ ال ءديحوتلا وهو مهسنأ رون ثلاثلا نمو «ىلاعت

 اي :لاق هنأ رباج نع هدنسم يف قازرلا دبع هجرخأ ثيدحلا .«هللا لوسر

 هللا ىَّلِص :لاقف ءءايشألا لبق هللا هقلخ ءيش لوأ نع ينربخأ هللا لوسر

 ظ .ثيدحلا ءرباج اي :ملسو هيلع
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 وبأ هجرخأ .«يلوسر دمحمو هللا انا :بوتكم شرعلا يف ىلع ايد

 . ملسو هيلع هللا ىَلص يبنلا نع يلع نع ميعن
 يبر ينوسكيو لت ىلع يتمأو انأ ُنوكأف ةمايقلا موُي سانلا ُتَعبيو

 ماقملا كلذف لوقأ نأ هللا ءاش ام ٌلوقاف يل ندوب مث ءءارضخ ٌةلُح

 نع ءركاسع نباو مكاحلاو يناربطلاو .دمحأ مامإلا هجرخأ .(دومحملا

 . ملسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع كلام نب بعك

 6 د د
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 سماشخلا باسلا

 (نالصف وهو) ةفيرشلا هلئامش يف

 ملسو هيلع هللا ىلص ةفيرشلا هتروص فصو يف لوألا

 فصو هنأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع قازرلا دبع جرخأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي مل» :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 سيل ٌدْعَج «ةرمحب ُبَرْشُم ,نوللا ضيبأ ٌةعبر ءريصقلاب الو ليوطلاب ملسو
 نيبجاحلا نورقم «نيدخلا َتْلَّص نيبجلا حضاو فنآلا عراش ,ططقلاب

 .«ةوبنلا متاخ هيفتك نيب ءةضف ٌقيربإ هقنع ّنأك ءايانثلا ِحّْفُم «نينيعلا ٌجعدأ

 .طبسلا دض :دْعَجلاو .ريصقلاو ليوطلا نيب عوبرملا :ةعبرلا
 مهيلع ءايبنالا روص ثيدح يفو :ةياهنلا يف لاق .رعشلا لسرتسم :طبّسلاو
 تّلصو . عراش هلثمو يأ «هليوط فنألا ٌدتمم يأ فنآلا عارّش : مالسلاو ةالصلا

 .اهقرفتم ايانثلا جّلفمو .نيعلا داوس ةَّدش :ةجعّدلاو .امهسلمأ :نيدخلا

 هجو ناكد» :لاق ًاضيأ ركب يبأ نع لئالدلا يف ميعن وبأ جرخخأو

 .هترود رمقلا ةراد نم دارملاو ء«رمقلا ةرادك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .راتخملا ىف امك ةلاهلا يهو رمقلا لوح ةرئادلا :ةرادلا لصأو
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 ىلمص هلل لوسر ٌفصو هنأ هنع هلل يضر رمع نع ركاسع نبا جرخأو

 نوللا ضيب بأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك» :لاقف ملسو هيلع هللا

 هقنع نأك ةيسملا َنيقد رو اذ عةيحللا تك «نينيعلا جعدأ عةرمح ًابرشم

 يف نكي مل ؛بيضقلاك هت ىلإ هتبل نم ٌرعش هل يرجي ناك ةضف ُقيرب
 تفتلا تفتلا اذا ,نيمدقلاو نيفكلا َنثش ةش « عباصألا نش هريغ ٌرعش هلسج

 ءاج اذإ «ببص نم ُعَحدَي امنأكو رخص نع علقت مناك ىشم اذإو :ًاعيمج

 هدعب الو هليق رق رأ مل يمأو يبأب عُكسملا هقرع حير ّنأك . .مِهَرَمْغ موقلا عم

 . عهلثم

 سأرلا رعش :ةرفولاو .ةليوط الو ةقيقد ريغ نوكت نأ : ةيحللا يف ةثاثكلا

 .ةرسلا ىلإ | ةرغلا نم دتمملا رعشلا :ةبرسملاو .نذالا ةمحش ىلإ لصو اذإ

 .ضفخنملا عضوملا :ببصلاو .هدعب ام اذكو .اهظيلغ :عباصآلا نئشو

 .مهقوف ناك يأ :مهرّمغو

 هلل لوسر نكي مل :لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع يذمرتلا جرخأو

 نم «ةعبر ناكو «دّدرتملا ريصقلاب الو ءطغمُملا ليوطلاب ملسو هيلع هللا ىلص
 نكي ملو .ُدلِجَر ًادْعَج ناك ءطبسلاب الو ططقلا دْعجلاب نكي ملو «موقلا
 «نينيعلا ٌجعدأ ٌبرشُم ,ضيبأ ريودت ههجو يف ناكو ءمئاكملاب الو ٍمُهطمْلاِب

 مخض «سأرلا مخض ُثرجأ هدّتَكلاو شاشُملا ٌليلج ءرافشألا ٌبدهأ

 اسي امناك علقت شم اذإ «نيمدقلاو نّيفكلا ُنْئَش ةبّرسملا ٌليوط ءسيداركلا
 .«نييبنلا متاخ وهو ةوبنلا متاخ هيفتك نيب ءاعم تفتلا تفتلا اذإو «ببص نم

 يف يهانتملا :ددرتملا ريصقلاو .لوطلا يف يهانتملا :طغمملا ليوطلا
 :ططقلاو .ءاوتلآ هيف يذلا :دعجلا رعشلاو ءعوبرملا ةعبّرْلآو .رصقلا
 ديدش نكي مل يذلا :لجّرلاو .لسرتسملا :طبسلاو .ةدوعجلا ديدشلا
 :ليقو .هجولا خفتنملا :مهطملاو .امهنيب لب ةطوبسلا ديدش الو ةدوعجلا
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 نم مثلكملاو .دادضألا نم وهو ءمسجلا فيحنلا :ليقو «نمسلا شحافلا

 .محللا ةفخ عم ريدتسملا .ةهبجلا ينادلا .كنحلا ريصقلا :هوجولا

 ليلجو .نافجألا رعش ليوط :رافشألا بدهأو .نيعلا داوس ةدش ةجعّدلاو

 حتفب دتكلاو .نيتبكرلاو نيفتكلاو نيقفرملاك ماظعلا سوؤر ميظع :شاشملا

 هندب ىلع سيل يذلا درجألاو .لهاكلا وهو نيفتكلا عمتجم اهرسكو ءاتلا

 نأ هب دارأ امنإو «كلذك ملسو هيلع هللا ىلص نكي ملو :ةياهنلا يف لاق .رعش

 ٌّدِض نإف :نيقاسلاو نيدعاسلاو ةبَرَسملاك هندب نم نكامأ يف ناك رعشلا

 ماظعلا سوؤر سيداركلاو .رعش هندب عيمج ىلع يذلا وهو ءرعشألا : درجألا

 نيتبكرلاك «نيمخض نيمظع لك ىقتلم يه :ليقو ءسودرك اهدحاو
 .ءاضعألا مخض ملسو هيلع هللا ىلص هنأ دارأ .؛نيبكنملاو نيقفرملاو

 يف يذلا وه :نيفكلا نْئّشو ةّرسلا ىلإ َةّبلَلا نم دتمملا رعشلا :ةبّرُسملاو
 .رصق الب ظلغ هلمانأ

 فصو يف لاق هنأ ًاضيأ هنع هللا يضر يلع نع يذمرتلا جرخأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي مل» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مخض سأرلا مخض .«نيمدقلاو نيفكلا ُنْثَش ءريصقلاب الو ليوطلاب
 «ببص نم ّطحني امناك افكت افكت ىشم اذإ «ةبّرسملا ٌليوط «سيداركلا

 .ةبرسملاو سيداركلاو نثشلا ريسفت ًابيرق مدقت .«هلثم هدعب الو هلبق َرآ مل
 ناكملا ببّصلاو .ءايلابو زمهلاب ىورو . ماّدق ىلإ ليامت :اؤفكت ًافكتو

 .ضفخنملا

 ناك :لاق هنأ ًاضيأ هنع هللا يضر يلع نع نئسلا يف يقهيبلا جرخأو
 ّرغأ ةماهلا ّمخِض ءةرمحب ًابّرشم ضيبأ ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر
 . هجولا ضايب وهو ءةّرْعلا نم رغآلاو .سأرلا ةماهلا .«رافشألا ّبدهأ ءّجلبأ
 رافشألاو . جّلبلا :مسالاو انرتقي ملف هيبجاح نيب ام حضَو دق يذلا جلبألاو

 هيلع تبني يذلا نيعلا نفج فرح .حتفي دقو ءمضلاب وهو ءرفش عمج
 لم



 ٍ .نفجلا رعش لوط :بدهلاو ءرعشلا
 ناكر :لاق اضيأ هنع هللا يضر يلع نع لئالدلا يف يقهيبلا جرخأو

 ةقدحلا ٌدوسأ ناكو َةَرْمُح ًابَرْشُم ضيبأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .راتخملا يف امك ءمظعألا اهداوس :نيعلا ةقدح .«رافشألا بدهأ

 :لاق هنأ ًاضيأ يلع نع « ىطئارخلاو دعس نباو «هيودرم نبأ جرخأو

 ناكو «توصلا نس بسحلا ميرك هجولا حيبص الإ طق ايبن هللا ثعب امو

 .«توصلا نَسَح بسحلا ميرك هجولا حببص ملسو هيلع هللا ىلص مكيبن
 فرشلا :بسحلاو .حابصملا يف هلاق . حيبص وهف رانأ :ةحابص ٌهجولا حّبَصو

 .مهرخافم نم ناسنإلا دعي امو ءابآلاب

 ناكو لاق هنأ هنع هللا يضر ةلاه يبأ نب دنه نع يذمرتلا جرخأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك» :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ًافاصو

 نم ٌرصقأو عوبرملا نم ٌلوطأ «ردبلا هليل رمقلا ؤلألت ههجو ألألتي ًامْخَفُم ام
 الف الإو .اهقرف هتقيقع تقرفنا نإ ءرعشلا َلِجَر ةماهلا ٌميظع ءبّذشملا

 ّجْزأ «نيبجلا ٌمساو .نوللا ٌرهزأ هَرْفَو وه اذإ هينذأ ةمحش هّرعش زواجي
 هل نينرعلا ىنقأ «ٌبضغلا ُهّرِدُي ُقْرِع امهنيب ءِنِرَق ريغ يف ُغباوس «بجاوحلا
 مفلا عيلض «نيدخلا لهس ةيحللا ُثك ٌعشأ هلمأتي مل نم هبسحي .هولعي رون
 َلِدَتْعُم ةضفلا ءافص يف ِةيْمُد ٌديج هقنع نأك ,ةبّرسملا ٌقيِقد .نانسألا َجّلفم

 نيب ام ٌديعب ءردصلا ٌضيرع ءردصلاو نطبلا ءاوس ءاكسامتم ًانِداَب ءقلَحلا
 ةّرسلاو ةبْللا نيب ام لوصوم .دّرجتملا ٌرونأ «سيداركلا ٌمخض .نيبكنملا

 نيعارذلا رعشأ «كلذ ىوس امم نطبلاو نييدئلا يراع ءطخلاك يرجي رعشب

 نيفكلا َنْئَش «ةحارلا بحر «نيِدنّزلا ليوط ءردصلا يلاعأو «نيبكنملاو
 امهنع وبني «نيمّدقلا ميسم «نيصمخألا ٌناصمخ .فارطألا ٌلئاس «نيمدقلاو
 ىشم اذإ :ةيشملا ٌميرذ ءًانوَه يشميو ءايفكت وطخي اعلق لاز اذإ .ءاملا

 ىلإ هرظن ءفّرطلا ضفاخن .ًاعيمج تفتلا تفتلا اذإو بّبص نم ٌطحني امناك
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 هباحصأ قوسي ٌةظحالملا هرظن لج ءءامسلا ىلإ هرظن نم ٌلوطأ ضرالا
 .«مالسلاب هيقل نم ٌرُدِبيَو

 رودصلا يف ًامظعم ًاميظع يأ :ًامخفم ًامخف ملسو هيلع هللا ىلص ناك

 هلبث ههجو يف ةماخفلا :ليقو .ةماخضلا همسج يف هتقلخ نكت ملو نويعلاو

 نم ذوخأم ءريئتسيو قرشي يأ :ههجو أالألتيو .ةباهملاو لأمجلا عم هؤالتماو

 :ةماهلاو .همحل يف صقن عم لوطلا ٌنئابلا ليوطلا :بذشملاو .ؤلؤللا

 لب ةطوبسلا ديدش الو رعشلا ةدوعج ديدش سيل يذلا : لجّرلاو .سأرلا

 ميهاربإ خيشلا يخياشم خيش لاق : اهقرف هتقيقع.تقرفنا نإ :هلوقو .امهنيب
 ناك نأب ةلوهسب ٌفرْفلا تلبق نإ يأ :لئامشلا ىلع هتيشاح يف يروجابلا

 نع ةقرفو ءهنميمي نع ةقرف :نّيتقرف اهلعج يأ ءاهقّرف لسغب دهع ثيدح
 ٌءطقُي يأ ّقَعُي هنأل هيتيحان ىلع يذلا هسأر رعش هتقيقعب دارملاو .ها هراسي

 هلعج يأ :هرّفوو .دولوملا عم لزني يذلا ٌرعشلا ٌةقيقح ةقيقعلاو .ٌقلحُيو
 لاقو .ةياهتلا يف هلاق .نذألا ةمحش ىلإ لصو اذا سأرلا رعش :ةرْفَولاو .ةرفو
 سضيبالا : رهزألاو .نيكنملل لصي ماو نذألا ةمحش زواجت اذإ :يروجابلا

 سوقت ججْزلا .ناولألا نسحأ وهو رّيثلا ضايبلا :ةرهزلاو رهزلاو .رينتسملا
 :نّرقلاو تالماك يأ : غباوسو .دادتماو هفرط يف لوط عم بجاحلا يف
 : يروجابلا لاق .ّجَلَبلا هّدضو .امهافرط يقتلي» ثيحب نيبجاحلا نارتقا

 هيلع ام ٌفالخن .ههركت برعلاو .بجاوحلا بياعم نم دودعم نرقلاو

 الو .ٌقرأ مهعبطو ءٌقدأ برعلا رظن نأ تملع رظنلا تققد اذإو .مجعلا

 دارملا نأل ءبجاوحلا ٌنرقأ ٌحْزأ ناك  هتحص ضرفب  دبعم مأ ربخ ضراعي

 رصبيف لمأتملا امأو «لمأت ريغ نم رظانلل ودبي ام بسحب كلذك ناك هنأ هنم
 .رهاظلا بسحب اهئرقأ . عقاولا يف بجاوحلا ٌّجلبأ وهف ًافيطل ًالصاف هيبجاح نيب

 ةقد عم فنالا ليوط :نينّرِعلا ىنقأو .ًامد ًاثلتمم هريصي يأ ,بضغلا هرديو
 عم .فنألا ةبصق عافترا :. ممشلاو .حودمم وهو هطسو يف بدحو هتبنرأ
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 الو ةليوطلاب تسيل :ةيحللا ثكو .ةينرالا فارشإ عمو هالعأ ءاوتسا

 ىنعملاف لك ىلعو ؛«نيدخلا ليسأ :ةياور يفو «نيدخلا لهسو .ةفيفخلاب

 ليلد وهو .هعساوو مفلا ميظع :مفلا عيلضو .نيدخلا عفترم ريغ ناك ةنأ
 ةبللا نم دتمملا رعشلا :ةبرّسملاو .ايانثلا نيب ام جارفنا :جّلفلاو .ةحاصفلا

 .هوحنو جاع نم ةذختملا ةروصلا ةيمّدلاو .قنعلا :ديجلاو .ةرغثلا ىلإ

 . ةرفانتم ريغ ةبسانتم هءاضعأ نأ ىنعمب ةروصلا لدتعم يأ :قلخلا لدتعمو

 .ًادج ًافيحن الو ًادج ًائيمس نكي مل ًالدتعم ًانمس نيمس يأ :ندابو

 هنإ ىتح جرجرت ريغ نم ًاضعب هضعب كسمي لب خرتسمب سيل :كسامتمو
 داكي : يلازغلا لاق كلذلو «بابشلاك ناك ندبلا ءاخخرتسا هنأش يذلا نسلا يف

 يأ :ردصلاو ٍنطبلا ًءاوس .نسلا هّرضي ملف .لوألا قّلخلا ىلع نوكي نأ

 بحر ةياور يفو ءردصلا ضيرع .رخآلا ىلع امهدحأ ديزي ال امهيوتسم

 ىلعأ ضيرع هنإ يأ :نيبكنملا نيب ام ديعبو .ةباجنلا ةبآ كلذو :ردصلا

 سوؤر مخض يأ سيداركلا مخضو .قنعلاو فتكلا نيب ام بكنملاو .رهظلا

 هنأ ديري .فيرشلا هدسج نم بايثلا هنع درج ام يأ درجتملا رونأو .ماظعلا
 ردصلا قوف يتلا ةرقنلا : ةّيللاةّرسلاو ِةبلْلا نيب ام لوصومو .دسجلا قرشم ناك
 يرجي رعشب :هلوقو .عطقلا دعب يقب ام :ةرسلاو .هنم ةدالقلا عضوم وأ

 :ةحارلا بحرو .عارذلا نم محللا هنع رسحنا ام :دنزلاو .دتمي يأ :طخلاك

 .رصٍقلاو ظلغلا ىلإ ناليمي امهنإ يأ :نيفكلا نثشو .فكلا عساو يأ

 ٌدشأ هنأل لاجرلا يف كلذ دمحُيو .رصق الب ظلغ هلمانأ يف يذلا وه :ليقو

 .الدتعم ًالوط اهليوط يأ :فارطألا لئاسو .ءاسنلا يف مذُيو .مهضبقل

 دح نع هجرخُت ال ٌةلش ضرألا نع امهيفاجت ُديدش يأ :نيصّمخآلا ُناصمْحو
 ال صمخألا لدتعم ملسو هيلع هللا ىلص ناك يبارعالا نبا لاق .لادتعالا

 عضوملا وه مدقلا ٌصّمخَأو :ةياهنلا يفو .كلذك هضفخنم الو ًأدج هعفترم

 وهو صمخلا نم ذوخأم «مدقلا طسو نم ءطولا دنع ضرألا سمي ال يذلا

 م١1



 كلذو ءهيف غلابملا :نامثعك ءناصمخلاو ضرآلا نع مدقلا طسو عافترا

 اهعيمج ٌسمي ثيحب اهل ٌصّمخأ ال يتلا يهو ءءاَحّرلا مدقلا فالخب حودمم

 الو رسكت الب امهيوتسمو امهسلمأ يأ :نيمدقلا حيسمو . مومذم هنإف ءضرألا

 لاز اذإو .امهنع دعابتيو ىفاجتي يأ ءاملا امهنع وبني :لاق كلذلو «ققشت

 يشمك ال ضرألا نم ًائيش علقي هنأك ةوقب هيلجر عفر ىشم اذإ يأ :ًاعلق لاز

 :ةوطخلا عيرذو .مامأ ىلإ هتيشم يف ليامتي يأ :ًايفكت وطخيو .لاتخملا

 رظنلا :ةظحالملاو .هئازجأ عيمجي يأ ًاعيمج :هلوقو .ةيشملا عساو

 ىنعملاو ءأدبي :ةخسن يفو .ردبيو غدصلا يلي امم نيعلا قش وهو ءظاحللاب

 . براقتم
 يناربطلاو هدنم نباو نكسلا نباو ٍنيهاش نباو يوغبلا جرخأو

 نب ماشه نب مازح قيرط نم .ميعُت وبأو يقهيبلاو .هححصو ءمكاحلاو

 رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع «دلاخ نب شيبح

 ةاشلا بلحو ةنيدملا ىلإ ًارجاهم ةكم نم جرخ نيح ةيعازُحلا دبعم مأب
 :لاقف ٌربخلا هتربخأف اهججوز ىتأ مث ءاوبهذو ءهعم نمو وه برَشو ءافجعلا

 «قلخلا ّنسح ءهجولا جلبأ ةءاضولا ٌرهاظ الجر ٌتيأر :تلاقف «يل هيفِص

 هرافشأ يفو « جَعَد هينيع يف « « ميسق ميسو «0ةعلَض هبرزت ملو «"ةلحن هّبِعَت مل

 َنّرَقأ ّجْزَأ ةثاثك هتيحل يفو ٌمطَس هقنُع يفو لْهَص هئوص يفد يٌفطَع

 هاهبأو سانلا َلمجأ .ءاهبلا هالعو هامس ملكت نإو .راقولا هيلعف تمص نإ

 ناك ِءرْذَه الو رْزَن ال ءلصُق .قطنملا ولُح ءبيرق نم هنسحأو ءديعب نم
 ءرصق نم نيع همحتقت الو لوط نم نئاب ال َةَعْبَر َنْمِظُن تازرخ هقطنم
 نوفحي ءاقفر هل ءأردق مهنسحأو ًارظنم ةثالثلا ٌرضنأ وهف «نينصغ نيب ًانصغ

 ال ءدوشحم دوفحم ءهرما ىلإ اوردابت رمأ نإو «هلوقل اوتصنأ لاق نإ «هب

 .ذتعم الو سباع

 رفص :(ةلْعْص) و نطبلا مظع : (ةّلُجّن) يقهيبلا نع «ةياهنلاو ةيادبلا» ةياور يف (1)
 .ةححصم ه.أ 2147/19“ ةيادبلا سأرلا
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 . هرفسمو هجولا قرشم يأ :هجولا جلبأو . ةجهبلاو نسحلا :ةءاضولا

 مل يأ :هب ٍرَْت ملو .لازهلاو ةّقدلا :ةلحنلاو .ةرهاظلا ةروصلا :قلّكلاو

 نم : : ميسولاو .ندبلا يف لوحنلاو ةقدلاو سأرلا رغص يه :ةعلّصلاو .هبعت
 : ِحَعَّدلاو .ًاضيأ نسحلا يهو ةماسقلا نم :ميسقلاو .نسحلا يهو ةماسولا

 اهلوط :بادهألا ٌفطَعو .اهضايب ةدش عم اهداوس ةدش :ليقو « نيعلا داوس

 هقنع يفو .ةبالصو ةّدح يأ : ٌلهَص هتوص ىيفو .تفطعناو تلاط اهنأك

 الو ةقيقر ريغ نوكت نأ :ةيحللا يف ةثاثكلاو .لوطو عافترأ يأ : عطس

 :نرقلاو .دادتماو هفرط يف لوط عم بجاحلا يف ُسَوَقت ججّرلاو .ةليوط

 نع مدقت دقو .جلبلا هّدضو ءامهافرط يقتلي ثبحب نيبجاحلا ناردقا

 دبعم مأل رهظ امناو .ٍنرق ريغ يف :ةلاه يبأ نب دنه ةياور جرت يروجابلا

 نإف «كلذك سيلو «نيبجاحلا نرقأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ لمأتلا لبق

 هيلع هللا ىلص ىيبنلا بيبر هنع هللا يضر وهو ءحصأ ةلاه ي ىبأ نب دنه ةياور

 .ةلاه يبأ لوألا اهجوز نم اهنع هللا يضر ةجيدخ نينمؤملا مأ نبا ملسو

 فرعأ وهف تاقوألا نم ريثك يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ًامزالم ناك دقو

 نيب يأ :لصفو .ةنازرلاو ملحلا :راقولاو .دبعم مأ نم ةفيرشلا هفاصوأب

 يأ «ٌلْضَف ٌلْوَقَل هنإإ» : ىلاعت هلوق هنمو ءلطابلاو قحلا نيب لصفي رهاظ

 ريثك :رّذهلاو . ّيِع ىلع ٌلديف ليلقب سيل يأ «ليلقلا :ٌررنلاو . عطاق لصاف

 ءرّذهلا : مسالاو ءرّذه ردصم وهو .نايذهلا وهو ءدسافلا مالكلا

 : نئابلا ليوطلاو .ريصقلاب الو ليوطلاب سيل يذلا :ةعبّرلاو .كيرحتلاب
 ال يأ :همحتقت الو .لاوطلا لاجرلا ردق نع َدْعَي يذلا «ًالوط طرفُملا
 ًائصغ :هلوقو .هتمحتقفا دقف هتيردزا ءيش لكو هل ًاراقتحا هريغ ىلإ هزواجتت

 ىلومو قيدصلا ركب وبأ هعم ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ينعي : نينصغ نيب

 يهو ةراضنلا نم :ةئالثلا ٌرضنأو .امهنع هللا يضر ةريهف نب رماع ركب يبأ

 . 17 ةيآلا قراطلا ةروس (1)
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 نب هللا دبع همسا ليلد ًاضيأ ملسو هيلع هللا ىلص هعم ناكو .هجولا نسح

 :دوشحمو .مودخم يأ :دوفحمو .هموق نيد ىلع ناكو ءيثيللا طقيرألا

 .هيلإ نوعمتجيو هنومدخي هباحصأ نإ يأ ءهب فوفحم يأ

 هللا لوسر ناك» :لاق هنأ هنع هللا يضر سنأ نع ركاسع نبا جرخأو

 َرمحأ ,ةماهلا محض «ةيحللا تك .هجولا ٌضيبأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ,ةبرسملا فيطل ءنيقاسلا مخض «نيفكلا َنْئَش رافشألا ٌبدهأ ءىقآملا

 ريثك ءرصقلا ىلإ هنم برقأ لوطلا ىلإ وهو «ليوطلاب الو ريصقلاب سيل
 .«هلثم هّدعب الو هلبق َرآ مل ءببص يف يشمي هنأك علقت ىشم اذإ «قّرعلا
 لاق :برعلا ناسل يف لاق .ءاي الب .قأم عمج :ليقو ءيِقْأَم عمج يقآملاو
 :لاق «شيقدلا يبأ نع هاور ءاهمّدقم اهّقأمو هرخْوُم نيعلا قْؤُم :ثيللا
 هِقؤم لبق نم لحتكي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يورو

 ليوط :ٌبدهألاو .ها اهرِخّؤمو نيعلا مّدقم ينعي قرم هَقأَم لبق نمو «ةرم

 الب لمانألا ظيلغ :نيفكلا نثشو .نيعلا رافشا فارطأ يهو .بادهألا

 ناكملا :ببّصلاو .ةّرسلا ىلإ ةبَّللا نم ٌدتمملا رعشلا :ةبّرسملاو .رصق

 . ضفخنملا

 هللا لوسر ناك» :لاق ًاضيأ هنع هللا يضر سنأ نع ركاسع نبا جرخأو

 َبّيطأو ءاهجو سانلا ّنسحأو ءًاماوُق سانلا ّنسحأ ملسو هيلع هللا ىلص

 .ةماقلا :ماوقلا .«اَّفك سانلا َنّيلأو ًاحير سانلا

 ناك» :لاق هنأ هنع هللا يضر سنأ نع ملسمو يراخبلا جرصخلأو

 ىشم اذإ قلؤللا هّقّرع ْنأك نوللا ٌرهزأ ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر
 هيلغ هللا ىلص هللا لوسر فك نم َنْيلأ ًاريرح الو ًةجابيد ٌتسسَم امو ءافكت

 ضيبألا :رهزألا .«هتحئار نم بيطأ َةَرْبْتَع الو ًاكسم ُتْممّش الو ءملسو

 .مسيربألا نم ةذختملا بايثلا :جابيدلاو .مامألا ىلإ لام اًفكتو .رينتسملا
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 مسجلا نسح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاقف ملسو هيلع هللا

 الو ءريصقلاب الو نئابلا ليوطلاب سيل َةَعْبَر ءافكتي ىشم اذإ «نوللا ٌرهزأ
 ضيبألا .«طبسلاب الو ططقلا دعَجلاب الو ,مدآلاب الو ٌقّهمألا ضيبألاب

 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ديري ءٌصجلا نولك ضايبلا هيركلا وه :قهمألا

 رعشلاو .ةرمسلا ديدشلاب سيل رمسألا :سانلا نم مدآلاو . ضايبلا رين ناك

 . لسرتسملا :طّبِسلاو .ةدوعجلا ديدشلا :ططقلاو .ءاوتلآ هيف يذلا :دعجلا

 يف لاق هنأ هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نع يذمرتلاو ملسم جرخأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : ملسو هيلع هلللا ىلص يبنلا فصو

 ع 000 ِ مح ملاح
 جلا بيش هسأر يف نكي ملو .«بقعلا سوهئم . نينيعلا لكشأ مفلا عيلض

 ىعساو يأ :مفلا عيلض .«نهُثلا ٌنُماراو نَمّدأ اذإ ,هقرّفم يف تارعش

 وهو ءةرمح نم ءّيش امهضايب يف يأ : نينيعلا لكشأو . ةحاصفلا ليلد وهو

 ملسو هيلع هللا ىلص : ةياهنلا يف لاق :بقعلا سوهئمو .بوبحم دومحم

 طسو :اهحتفو ءارلا رسكب قِرْغَملاَو . ليلق امهمحل يأ « نيبعكلا سوهنم

 3 . . ع

 .نيتقرف رعشلا هيف قرفي يذلا عضوملا وهو ءسارلا

 ناكو : لاق هنأ ًاضيأ هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نع ملسم جرخأو

 .«أريدتسم ناكو ءرمقلاو سمشلا َّلثم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجو

 تيأر :لاق هنع هللا يصر ةرمس نب رباج نع يذمرتلا جرخأو

 ٌكارمح ةّلح هيلعو ناّيِحضِإ ةليل يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 :نايحضإ .«رمقلا نم ٌنسحأ يدنع ٌوهلف ءرمقلا ىلإو هيلإ رظنأ تلعجف

 .ةرمقم ةئيضم يأ

١7 



 نم ٌبيطأ قلؤللا لثم ههجو يف هقّرع ناكو ءردبلا ةليل رمقلاب ههجو ٌةبش
 :ةياهنلا ةرابعو .راتخملا يف امك «ةيّكذ حير لك :ٌرَفَّذلا .«رفذألا كسملا

 . حيرلا بيط يأ رفذأ

 نم ٌترعتسا :تلاق ًاضيأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يمليدلا هجرخأو

 هيلع هللا ىلص هلل لوسر بوث اهب ُطيخَأ تنك ةربإ ةحاور تنب ةصفح
 ىلص هلل لوسر لخدف ءاهيلع ردقأ ملف اهتبلطف ةربإلا ينم تطقسف ءملسو

 ءاريَمُح اي :لاقف تكحضف ءههجو رون عاعشب ةربإلا تنيبتف ملسو هيلع هللا
 ٌليولا ةشئاع اي :هتوص ىلعأب ىدانف ءٌتيكو تيك ناك :تلق ؟تكحض ممل
 يهتشيو الإ رفاك الو نمؤم نم ام ءهجولا اذه ىلإ ٌرظنلا مرح نمل ليولا مث

 يأ ءٌبيِبْحَت ريغصت ءءارمح ريغصت :ءاريمحلا .«يهجو ىلإ رظني نأ
 يأ ءارمح ةأرما :لوقتو «ضيبألا ىنعمب رمحألا لمعتست برعلاو ءءاضيب

 ءاتلا مضت دقو ءاذكو اذك يأ ءرمألا نع ةيانك ٌتيكو ثيكو .ءاضيب

 .باذعلا نم ةقشملاو كالهلاو نزحلا :ليولاو .رسكتو

 يدهأ :تلاق اهنأ ًاضيأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ركاسع نبا جرخأو
 اي لع اهنيِرَت فيك :لاقو ءاهسبلف ءادوس َةلْمَش ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل
 كضايب اهُداوس بّرشت هلل لوسر اي كيلع اهنّسحأ ام :تلق ؟ةشئاع
 ُتْقَلَتِي هب ىطغتُي ءاسك :ةلمشلا .«سانلا ىلإ اهيف جرخف .اهّداوس كضايبو
 . هيف

 ىلص يبنلا فصو هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يقهيبلا جرخأو

 سانلا ّنسحأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك» :لاقف ملسو هيلع هللا

 ليسأ «نيبكيملا نيب ام ٌديعب وه ام لوطلا ىلإ ًةعبر ناك ءاهّلمجأو ةفن
 ءىطَو همدقب ءىطو اذإ ءٌبدهأ نينيعلا لحكأ ءرعشلا داوس َديدش «نيدحلا

 اذإو ءةضف ٌةكيبس هنأكف هبكنم نع هءادر عفر اذإ ءضّمخأ هل سيل ءاهّلكب

 لدقلا



 لئام يأ ءوه ام لوطلا ىلإ :هلوقو .ةماقلا عوبرم ةعبرلا .«ًاللتي كحض

 :دخلا يف ةلاسآألاو قنعلاو فتكلا نيب ام :بكتملاو .لوطلا ىلإ

 نيعلا نافجأ يف داوس :لّحكلاو .ةنجولا عفترم نوكي ال نأو «ةلاطتسالا

 صقممخألاو .نافجألا رعش ليوط :بدهألاو .ليحكو لحكأ لجرلاو «ّةقلخ

 .رينتسيو قرشي يأ :ًلألتيو .ضرألا نع مدقلا نطاب نم عفترا ام

 اعيش تيأر ام» :لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يذمرتلا جرخأو

 .ههجو يف يرجت سمشلا ّنأك ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ّنسحأ

 امنأك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةيشم يف َعرسأ ًادحأ ٌتيأر الو

 هنإو .بعتن :دهجن .«ثرتكم ريغَل هنإو اًنسفنأ ُدِهجَل انإ هل ىوطت ضرألا

 . يفنلا يف الإ لمعتست الو « لابم ريغ يأ :ثرتكم ريغل

 ناك» :لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يقهيبلا جرخأو
 «نيبكنملا نيب ام ّديعب «نيعارذلا َحْبْش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .امهضيرع :ليقو ءامهليوط يأ :نيعارذلا حبش .«نينيعلا رافشأ ٌبدهأ

 . يناثلا يزوجلا نباو يسرافلا حجرو :ةياهنلا رصتخم يف يطويسلا لاق

 .حابصملا يف امك عباصألا فارطأ ىلإ قفّرِملا نم :ناسنإلا نم عارذلاو

 .اهرعش ليوط :رافشألا بدهأ .قئعلاو فتكلا نيب ام :بكتملاو

 ىلص هللا لوسر ناك» :لاق هنأ ًاضيأ ةريره يبأ نع يذمرتلا جرخأو

 ديدش ال يأ :«رعشلا لِجَر .ةضف نم ْعيِص امنأك ضيبأ ملسو هيلع هللا

 .امهنيب لب ةطوبسلا ديدش الو ةدوعجلا

 ناك» :لاق ًاضيأ هنع هللا يضر ةريره ئبأ نع ركاسع نبا جرخأو

 ّنسح «نيمدقلا محض «نيفكلا محض ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ينعي هلاط الإ :هلوقو .(ُهلاَط الإ ٍدحأ عم ىشم ام هّلثم هدعب َرأ مل ءهجولا

 .لوطلاب هالع يأ ءّدحألا كلذ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاط
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 فيصو هنأ هنع هللا يضر ةفاصُرِق يبأ نع ركاسع نبا جرخأو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك» :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 شورفم رعشلا ٌدعج ناكو .ميسجلا عرافلاب نكي ملو ءمسجلا ٌنسح
 .اطبس سيل يذلا دعجلاو . يلاعلا عفترملا : عرافلا .هيوتسم ينعي .«مذدقلا

 اهنأ امهنع هللا يضر ةفاصرق يبأ مأ نع ةيندللا بهاوملا يف ركذو

 لجرلا اذه لثم انيأر ام :ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر فصو يف تلاق

 .«همف نم جرخي رونلاك انيأرو ءأمالك َنيِلأ الو ًابوث ىقنأ الو ًاهجو ّنسحأ
 . فظنأ : ىقنأ

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع يقهيبلاو يناربطلاو يذمرتلا جرخأو

 َيئُر ملكت اذإ ءْنيسيَتلا ّجلفأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك» :لاق هنا
 ايانثلا نيب ام دٌُعابت نانسالا يف ِجْلْفلا .«هايانث نيب نم جرخي رونلاك

 . مفلا مّدقم يف عبرأ ايانثلاو . تاّيِعاَبَرلاَو

 ناك» :لاق هنأ هنع هللا يضر دلاخخ نب ءاّدعلا نع يناربطلا جرخأو

 .براشلا :ةلبسلاو .(ةّلبسلا ّنسح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناك :لاق هنأ هنع هللا يضر ةديرب نب هللا دبع نع يقهيبلا جرخأو

 نع يذمرتلا جرخأو .ًامّدق ٍرْشّبلا ّنسحأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر فصو يف لاق هنأ هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا

 نيب ام َديعب ًاعوبرم ًالجَر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك» :ملسو
 ٌرعش هيلع «ءارمح ٌةَّلُح هيلع ههْيْنْذا ةمحش ىلإ ةّمَجلا ٌميظع .نيبكنملا ل يقام م هو 2

 ليوطلا نيب عوبرملا .«ريصقلاب الو ليوطلاب نكي مل «هيبكنم برضي
 ام :سأرلا رعش نم ةمجلاو .قئعلاو فتكلا نيب ام بكنملاو .ريصقلاو

 . نيبكنملا نع طقس



 ًارعش نسحأ ُتيأر ام» :لاق هنأ ًاضيأ ءاربلا نع ركاسع نبا جرخأو

 .«ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نيرمحأ نيبوث يف ًارشب ّنسحأ الو
 هللا ىلص هللا لوسر تيأر» :لاق هنأ ًاضيأ ءءاربلا نع ركاسع نبا جرخأو
 ًالجرتم .«هنم لمجأ ناك ًادحأ تيأر امف ًالّجرتم ءارمح ةلُح يف ملسو هيلع

 .هحّرسم .هرعش الجرم : يأ

 سانلا ٌنسحأ ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر ناكو :لاقف ملسو هيلع هللأ

 :نئابلا ليوطلا .«ريصقلاب الو نئابلا ليوطلاب سيل .اقلخ مهنسحأو ءاهجو

 .لوط طرفُملا

 ةلح يف ٍةمِل يذ نم تيأر ام» :لاق هنأ ًاضيأ ءاربلا نع ملسم جرخأو

 هيبكنم بِرضُي هرعش .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ٌنسحأ عءارمج

 سأرلا رعش نم ةّمّللا .«ريصقلاب الو ليوطلاب سيل «نيبكنملا نيب ام ديعب
 .ةّمّجلا يهف تداز اذإف «نيبكنملاب َتّمَلَأ اهنأل كلذب تيمس ةّمجْلا نود
 .قنعلاو فتكلا نيب امآ”بكنملاو .نيبوث نم الإ نوكت ال ةّلحلاو

 ُطَق ًاعيش تيأر ام :لاق هنأ ًاضيأ ءاربلا نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 هجو ناكأ» :لئس هنأ ًاضيأ ءاربلا نع يذمرتلاو يراخبلا جرخأو

 هتيأر ول يتب اي :لئاسلل تلاقف .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل يفص
 .ةعلاط ٌسمشلا :ٌتلقل

 ةأرما نع .هنع هللا يضر ينادمهلا قاحسإ يبأ نع يتهيبلا جرخأو
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 ءِتاّرم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم تججحو :تلاق اهنأ نادُمه نم
 داكي «نارمحأ نادّرب هيلع ءنجَحِم هديب «ةبعكلاب فوطي هل ريعب ىلع هتيأرف

 همف ىلإ هعفري مث .نجبشملاب هملتسا رجحلاب رم اذإ ءهّبكنم هّرعش مَ
 . سأرلا ٌةينحم اصع نجحملا .«هلثم هدعب الو هلبق َرأ مل ءردبلا ةليل رمقلاك
 . بايثلا نم عون :ٌدربلاَو

 ناك» :لاق هنع هللا يضر كلام نب بعك نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 ٌةعطق ههجو ّنأك ىتح .ههجو رانتسا ٌرُس اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .«كلذ فرعن انكو ءرمق

 ٌتفتلا» :لاق هنأ هنع هللا يضر معطُم نب ريبج نع يناربطلا جرخأو

 .«رمقلا ةفش لثم هجوب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلإ

 اذإ تنكو :لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ركاسع نبا جرتخأو

 .«رانيد هنأك ٌتلق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةجو تيأر

 يبنلا ثيأرو : لاق هنأ هنع هللا يضر ليفطلا يبأ نع يذمرتلا جرخأو

 ضيبأ ناك «يريغ هآر ٌدحأ ضرألا هجو ىلع ىيقب امو ملسو هيلع هللا ىلص

 نأك ءميسج الو ريصق الو ليوطب سيل يذلا وه :دّصَقملا .«ًأدَصقمم ًاحيلم

 دحأ ىلا ليمي ال يذلا لدتعملا وهو ءرومالا نم ٌدصقلا هب يجن هَقّلَخ

 .طارفإلاو طيرفتلا يفرط
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 ىناثلا لصفلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ةميركلا هقالخأ فصو يف

 هللا ىلص هللا لوسر ففصو هنأ هنع هللا يضر يلع نع يذمرتلا جرخأ

 ًاردص سانلا ٌدوجأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك» :لاقف ملسو هيلع

 ,هباه ةهيدب هآر نم ءةَرْشِع مهمركأو ةكيرع مهتيلأو جه سانلا قدصأو

 ةجهللا .«هّلثم هدعب الو هلبق بق رأ مل : هّيِعان لوقي ءهّبحأ ةفرعم هطلاخ نمو

 اسِلَس ناك اذإ ,ةكيرعلا نيل نالف :لاقي ءةعيبطلا :ةكيرعلاو .ناسللا

 .روفنلاو فالخلا ٌليلق ًاداقنُم ًاعواطم

 هللا ىلص يبنلا فصو يف لاق هنأ ًاضيأ يلع نع يذمرتلا جرخأو

 لهس ءرشبلا مئاد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك» :ملسو هيلع

 باّيع الو شايف الو باّحس الو ظيلغ الو ُظَمِب سيل «بناجلا َنّيِل ءِقْلُسلا
 دق ءديف بيحي الو هّيجار ُهنم ُسيْؤُي الو ءيهّتْشَي ال امع لفاغتي ءّحاَشُم الو

 : ثالث نم ٌسانلا كرتو «هينعُي ال امو ٍراثكإلاو ٍءارملا :ثالث نم ةسفن كرت

 ,هّباوث اجءر اميف الإ ملكتي الو :هتروع بلطي الو هُبعَي الو ًادحأ ْمْذَي ال ناك

 ال ءاوملكت تكس اذإف ٌريطلا مهسوؤر ىلع امناك هواسْلُج قرطأ ملكت اذإو

 عرفي ىتح هل اوتصنأ هدنع دحأ ملكت ىتمو «ثيدحلا هدنع نوعزانتي
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 امم بجعتيو هنم نوكحضي امم كحضي مهلوأ ٌثيدح هدنع مهثيدح

 ناك ْنِإ ىتح .هتلأسمو هقطنم يف ةوفجلا ىلع بيرغلل ربصيو ءهنم نوبجعتي

 الو .هودفراف اهبلطي ةجاح بلاط متيأر اذإ :لوقيو ء«مهنوباجتسيل هباحصأ

 هعطقيف زوجي ىتح هثيدح ٍدحأ ىلع عطقي الو «ءىفاكم نم الإ ةانثلا لبقي

 .حاّيصلا :باخسلاو .هتشاشبو هجولا ةقالط :رشبلا .«مايق وأ يهنب

 شحفلاو .هلاعفو همالك ىف شحفلا وذ وه .شحافلا ىنعمب : شاحفلاو

 «هئيدرو مالكلا عذق ىنعمبو «باوجلاو لوقلا يف يدعتلا ىنعمب ءيجي

 :راتخملا يف لاق :حاشُم الو .ملسو هيلع هللا ىلص هنع يفنم امهالكو

 .لادجلا :ءارملاو .امهتوفي نأ ناديري ال :رمألا ىلع نالجرلا ٌحاشت

 .هونيعأ يأ هودِفْرَأو «قناعإلا : دفّرلاو .رهظ اذإ هنم ايحتسُي ام لك :ةروعلاو

 .ٌقحلا وأ ٌدحلا زواجتي يأ :زوجيو

 هللا لوسر ناك» :لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع يذمرتلا جرخأو

 هّبرل ًاءزج ءءازجأ ةثالث هلوخد اج هلزنم ىلإ ىَوَأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص
 ةصاخلاب ريف «سانلا نيبو هنيب هأزج رج مث هسفنل ًاعزجو هلهأل ًاعزجو

 لهأ زاثيإ ةمألا ءزج يف هتريس نم ناكو ءائيش مهنع ٌرِخّدَي الو ةّماعلا ىلع

 وذو ةجاحلا وذ مهنمف «نيدلا يف مهلضف رْدق ىلع همسقو «هنذاب لضفلا

 ةمألاو مهحلصُي اميف مُهْلَغْشَيو مهب لغاشتيف جئاوحلا وذ مهنمو «نيتجاحلا
 مكنم دهاشلا لل :لوقيو ءمهل يغبني يذلاب مهرابخإو هنع مهتلأسم نم
 ًةجاح ًاناطلس غلبأ نم هنإف ءاهعالبإ عيطتسي ال نم ةجاح ينوغلبأو «بئاغلا
 «كلذ الإ هدنع ركذُي ال ءةمايقلا موي هّيمدق هللا تّبث اهغالبإ عيطتسي ال نم

 ءٍِقاَوُذ نع الإ نوقرتفي الو َاداَوُر نولخدي .هّريغ ٍدحأ نم لبقي الو

 هناسل ُنِزْحُي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ريخلا ىلع ينعي ةّلدأ نوجّرخيو

 ؛ مهيلع هيلَويو موق لك ميرك مركيو مهري الو مهفّلؤيو «هينعي اميف الإ

 قلو هّرْشِب مهنم ٍلحأ نع ّيوطَي نأ ريغ نم مهنم سرتحيو سانلا رَّذَحَيو
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 فيّوقُيو نَسحلا نّسَحُيو ءسانلا يف اًمع سانلا لأسيو «هباحصأ دّقفتيو

 اولُمْحَي نأ ةفاخم ٌلُثِي ال .فلتخم ٌريغ رمألا ٌلدتعم .هيهوُيو حيبقلا حّبقُيو

 هنولي نيذلا ءهزواجي الو قحلا نع رصقُي ال ٌداَتَع هدنع لاح لكل ءاوليمي وأ

 ٌةلزنم هدنع مهُمظعأو .ةحيصن مهمعأ هدنع مهلضفأ .مهّرايخ سانلا نم

 الإ سلجي الو موقي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ءةرزاؤمو ةاساوم مهئسحأ

 رمأيو ءسلجملا هب ىهتني ثيح سلج موق ىلإ ىهتنا اذاو ءركذ ىلع
 يلع ٌمركأ ًادحأ َّنَأ هّسيلج بسحي ال هبيصنب هئاسلج لك يطعي .كلذب
 عةنع ٌفرصنملا وه ْنوكي ىتح هرباص ةجاح يف هضواف وأ هسلاج نم «هنم

 هطسب سانلا ٌمِسَو دق ءلوقلا نم روسيمب وأ اهب الإ هّدري مل ةجاح هلأس نمو

 مّلع سلجم ُةّساجم ءءاوس قحلا يف هدنع اوراصو ءأبآ مهل راصف هقلخو

 قس الو «مرحعلا هيف ُنّيْؤَت الو .تاوصألا هيف ُمَْرت ال .ربصو ةنامأو ءايحو

 هيف ْنورَقَوُي «ءنيعضاوتم ىوقتلاب هيف نولضافتي اوناك لب «نيلداعتم ُهئاتْلَ
 .«َبيرغلا نوظفحيو ةجاحلا اذ نورثؤيو ءريغصلا هيف نومحريو «ريبكلا

 ًاداور نولخدي :ةياهنلا يف لاق ًاداّوُر هلوقو .ليضفتلا :راشيالا

 ملعلا نيبلاط ملسو هيلع هللا ىلص هيلع نولخدي يأ ةّلِدَأ نوجرخيو
 عمج :داورلاو ءسانلل ٌةاده ةلدأ نوجرخيو «هدنع نم مكجلا نيسمتلمو

 :قاَوّذلاو .ثيغلا ًطقاسمو آالكلا مهل رصبُي َموقلا مدقتي يذلا وهو ءدئار
 بدأو ملع نع الإ نوقرفتي ال يأ :ةياهنلا يف لاق مث .بورشملاو لوكاملا

 .مهماسجأل بارشلاو ماعطلا ماقم مهحاورأو مهسفنأل موقي .هنوملعتي

 ةكراشملا :ةاساوملاو .رومألا نم عقي ام لكل ْحُلُْصَي ام هدنع يأ :داتعلاو

 هلمح ام هريغ نع لمحي نأ :ةرزاوملاو .قزرلاو شاعملا يف ةمهاسملاو

 هيلع هللا ىلص ناك .حيبقب نركذُي ال يأ :ُمّرُحلا هيف ُنَبَّوَت الو .لاقثألا نم

 ةمرحلاو .هلهأو هُمّرَح :لجرلا ةمّرُحو .لوقلا ِثْقَر نع هّسلجم ُناَضُي ملسو

 . ٌعاذُت الو ٌُعاشُت ال يأ :هتاتلف ىَتْنُت الو .هكاهتنا ُلحَي ال ام :ًاضيأ
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 فصو هنأ هنع هللا يضر ةلاه يبأ نب دنه نع يذمرتلا جرخأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك» :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ملكتي ال توكسلا ٌليوط :ةحار ُهل تسيل «ةركفلا ُمئاد .ٍنازحألا ٌلصاوتم

 عماوجب ملكتيو .ىلاعت هللا مساب ُهمتتخيو ٌمالكلا ُحِتَتْفَب ءةجاح ريغ يف

 «نيهملا الو يفاجلاب سيل ءريصقت الو لوضف ال «لّصف ةمالك «ملكلا

 .هحدمي الو ًاقاوذ مدي نكي مل ءائيش اهنم ْمْذَي ال ءتَقد نإو ًةمعنلا ٌمُظعُي

 ىتح ءيش هبضخل مقي مل ٌقحلا ّيّدُعَت اذإف ءاهل ناك ام الو ايندلا هّيضغت الو

 اذإو ءاهّلك هفكب راشأ راشأ اذإ ءاهل رصتني الو هسفنل ٌبّضغي الو هل ٌرصتني
 هماهبإ ّنطب ىنميلا هتحارب برضو اهب لصتا ٌثّدحت اذإو كَهِبَلَق بجعت
 هكحض لج هَنْرَط ضَغ حرف اذإو ءحاشأو ضرعأ بضغ اذإو «ىرسيل
 .«مامغلا بح لثم نع ٌرتفُي ءمسبتلا

 الو لوضف ال :هلوقو .لطابلاو قحلا نيب لصفَي يذلا :لصفلا

 الو يفاجلاب سيل :هلوقو .ةجاحلا نع صقن الو ةدايز ال يأ :ريصقت

 هسباحصأ وفجي يذلاب سيل وأ عبطلاو ةقلخلا ظيلغلاب سيل يأ :نيهملا

 ال يأ .ناهأ نم لعافلا ىلع مضلاف ءاهحتفو ميملا مضب ىوري :نيهملاو
 :تقدو .ةراقحلا يهو ةناهّملا نم لوعفملا ىلع حتفلاو ءهبِحّص نم نيهُي

 لصتا يأ :اهب لصَتا :هلوقو .بورشملاو لوكأملا :قاوّذلاو .تّلق يأ

 ضغو .راشأ :حاشأو .هديؤت ٍةراشإب اهكيرحت نراقي يأ ءهّفكب هثيدح

 ودبت ىتح مسبتي يأ :رتفيو .هنيع حتفي ملو قرطأو هرسك يأ :هفرط
 .درَبلا :مامغلا بحب دارآو .ةهقهق ريغ نم «هنانسأ

 ناك» :لاق هنأ هنع هللا يضر سنأ نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 َمجشأو «سادلا ّدوجأو «سانلا ّنسحأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .(«سانلا
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 هللا لوسر ناك» :لاق هنأ ًاضيأ سنأ نع بدألا يف يراخبلا جرخأو
 نإو ءهل زجنأو هّدعو الإ دحأ هيتأي ال ناكو ًاميحر ملسو هيلع هللا ىلص
 . «(هاطعأ ةهدنع ناك

 هللا ىلص هللا لوسر ناك» :لاق هنأ ًاضيأ سنأ نع يذمرتلا جرخأو

 ةوعد بيجيو «رامحلا ٌبكريو .ٌرئانجلا ٌدهْسَيِو .ىضرملا دوعي ملسو هيلع

 هيلعو ءبفيل نم لبحب موطخم ٍرامِح ىلع ةظْيَرَق ينب موي ناكو ءدبعلا
 ٌبيِجُيف ٍةْحِئّسلا ةلاهإلاو ريعشلا زبخ ىلإ ىَعْذَي ناكو .فيل نم ٌفاكإ

 مهللا :لاقف ءمهارد ةعبرأ يواست ال ةَفيطق هيلعو ثر لح ىلع حو

 نم مهيلإ ٌّبحأ صخش نكي ملو ءَةَعْمُس الو هيف ةاير ال ًاّسَح هلعجا
 نم نوملعي امِل ءاوموقي مل ِهْوَر اذإ اوناكو ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 «ققَرُم ُهل ٌريخ الو ٍةَجْركَس يف الو ءٍناَوِخ ىلع لَكأ امو ؛كلذل هتهارك
 . «ثالثلا هّعباصأ ّقِعَل ًاماعط لكأ اذإ ناكو

 .هّتَعْدَرَب رامحلا ٌفاكإو .هب داتقُيل ريعبلا فنأآ يف عضو ام : ماطخحلا

 ةَيلإلا نم بيذأ ام يه :ليقو ءهب مدتؤي امم ناهذألا نم ءيش لك : ةلاهإلاو

 :ثّرلاو .حيرلا ةريغتملا :ةخنّسلاو .دماجلا مَّسَّدلا :ليقو ءمحشلاو

 ٌلكْؤُي ام :رسكلاو مضلاب ناوخلاو .لّمح هل ءاسك :ةفيطقلاو . يلابلا قّلخلا
 «مّدألا نم ليلقلا ءيشلا هيف لكؤي ريغص ءانإ :ةجُركّسلاو .ماعطلا هيلع

 .اهوحنو خماوكلا اهيف عضوي ام رثكاو ءةيسراف يهو

 هللا ىلص هللا لوسر تمدخ» :لاق هنأ ًاضيأ سنأ نع يذمرتلا جرخأو

 َمِل : هّتعنص ءيشل يل لاق امو طق ّفأ يل لاق امف «نينس رشع ملسو هيلع
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ؟هتكرت ْمِل :هتكرت ءيشل الو ؟هّتعنص

 نم َنيِلأ ناك ًائيش الو ًاريرح الو ًاّرخ ٌتْسسَم الو ًاقلخ سانلا نسحأ نم
 ناك ًارطع الو طق اكسم ُتْمِمَّش الو ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فك
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 ءيشب ًادحأ هجاوُي داكي ال ناكو ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قّرَع نم ٌبيطأ

 :زخلا .«هنع َلَقْعَتل ًاثالث ًةملكلا ديعُي ناكو .لغل ًائيش رِخَّدَي الو هّمركي

 بوثلا وأ «ةياهنلا يف امك ,فوصلاب جوسنملا ريرحلا وأ ءريرحلا نم عون

 .حابصملا يف امك ءّزخلا ىّمسُت ةّياد ٍربَو نم ذَخَتُملا

 نكي مل» :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يذمرتلا جرخأو

 قاوسألا يف ًاباَخَس الو ًاشٌحفتم الو ًاشحاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 الإ طق ائيش هديب برض امو .حفصيو وفعي نكلو «ةئيسلا ةئيسلاب يزجيي الو

 يف نمّيتلا بحي ناكو «ةأرما الو ًامداخ برض الو هللا ليبس يف دهاجُي نأ

 لبقي ناكو ءلعتنا اذإ هلاعتنا يفو «لّجرت اذإ هلجرت يفو ءرّهطت اذإ هروهط
 مالكب ملكتي ناك نكلو ءاذه مكدّرسك دّرُسَي ناك امو ءاهيلع بيثُيو ةيددهلا

 لوقلا وهو شحفلاب ىتأ :ٌلجرلا شحفأ .«سلج نم هظفحي لصف ِنيَب
 : لجرتلاو .نيميلاب ةءادّبلا :انه ءنميتلاو 0 :باحسلاو .ءّيسلا

 اظلا :نيبلاو .رعشلا حيرست

 تيأر ام :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يذمرتلا جرخأو

 كهتتي مل ام طق اًهمِلظ ٍةَمِْطَم نم ًارصتنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يف ممّدشأ نم ناك ٌءيش هللا مراحم نم كهتنأ اذإف .ىلاعت هللا ٍمراحم نم

 كاهتنا .«امّئأم نكي مل ام امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب ٌرْيْس اموءابضغ كلذ

 .هناحبس هيصاعم باكترا :هللا مراحم كاهتناو .ّلِحَي ال امب اهلوانت : ةمرحلا

 هللا لوسر قلخ نع َتَلِيَس اهنأ ًاضيأ ةشئاع نع هريغو ملسم جرخخأو

 هيلع هللا ىلص ناك يأ .«َنآرقلا هقّلُخ ناك» :تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 .نآرقلا بادآب ٌُبُدأتي ملسو

 هللا لوسر مالك ناك» :تلاق اهنأ ًاضيأ ةشئاع نع دواد وبا جرخأو

 نّيبلا :لصفلا .نهَعِمَس نم لك ُهَمهْفَي ءالّصضَف ًامالك ملسو هيلع هللا ىلص

13 



 نإ : ىلاعت هلوق هلمو .مدقت امك لطابلاو قحلا نيب لصفي يذلا رهاظلا

 . عطاق لصاف يأ 0 ّلَصُف َلوَقَل

 تيأر ام» :لاق هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع يمرادلا جرخأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اوضأ الو ٌعجشأ الو دوج الو ّدجنأ ًادحأ

 .ةلدشلا ةدجنلا .«ملسو

 ىلص هللا لوسر ناك :السرم يلع نب دمحم نع دعس نبا جرخأو

 .ديدشلا ّيوقلا ذخألا :شطبلا .«شطبلا ديدش ملسو هيلع هللا

 ناك» :لاق هنأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع دواد وبأ جرخأو

 :ةءارقلا يف ليترتلا .«ليترت همالك يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .تاكرحلاو فورحلا نيببتو لهمتلاو اهيف ينأتلا

 .4ِهفْرَع بيط نم هكلس دق هنأ فرع الإ دحأ هَعبتيف ًاقيرط ْفَّلسَي مل
 هللا لوسر لكس امو :لاق ًاضيأ رباج نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 .«ال :لاقف طق ًائيش ملسو هيلع هللا ىلص

 .«تكس وأ هاطعأ لإ ًاثيش لأسُي ال ملسو هيلع هللا

 .«هّلعف الإ ًائيش لأسُي داكي ال ملسو هيلع هلل ىلص

 .ُهلأسي ًائيش ُمَتْمَي ال ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر ناك

 . ١7 ةيآلأ قراطلا ةروس 203(
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 يف ءارذعلا نم ٌءايح دش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو : لاق

 يف ةيحان :ٌرْدِجلا .«ههجو يف هانفرع هُمَرْكَي ًائيش ىأر اذإ ناكو ءاهرُدج

 .ركبلا ةيراجلا هيف نوكتف رتس اهيلع كرتي «تببلا

 دوعيو مهروزيو نيملسملا َءافَعِض يتأي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . «مهزئانج دهشيو مهاضرم

 .«ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ًامّسَبَت ٌرثكأ ًادحأ ٌتيأر

 ناك» :لاق هنأ هنع هللا يضر ةرْمَس نب رباج نع ملسم جرحأو

 .«كجيضلا َليلق تمصلا ٌليوط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لوسر ناك» :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يناربطلا جرخأو

 .«ًأاسفن مهبيطأو سانلا كحضأ نم ملسو هيلع هللا ىلص

 . ةهاكفلا

 ناكو :لاق هنع هللا يضر ءادردلا ىبأ نع دمحأ ماما جرحلأو

 . (مسبت الإ ًاثيدح ْثَدَحُي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 : لاق هنأ هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نع هريغو دمحأ مامؤلا جرخأو

 اذإف ّنآرقلا هيلع ضرُعَيف ٌليربج هيتآيف ّحِلَسْنَي ىتح ءناضمر رهش يف نوكب

 .«ةلّسرملا حيرلا نم ريخلاب ٌدوُجأ ملسو هيلع هللا ىلص ناك ٌليربج هيقل

 لولا



 . ىضم اذإ :رهشلا خلسنا

 ىلص هللا لوسر ناك» :لاق هنأ ًاضيأ سابع نبا نع يناربطلا جرتخأو

 قاشلا لقتعيو «ضرألا ىلع لكأيو ء«ضرألا ىلع سلجي ملسو هيلع هللا

 ثيدح هنمو :ةياهنلا يف لاق .«ريعشلا زبخ ىلع كولمملا ةوعد بيجيو

 "وه «(ربكلا نم ءقىرب دقف هلهأ عم لكأو اهبلحو ٌةاَشلا لقتعا نم» .:رمع

 .اهَيِلَحَي مث ٍهِلْحْفو هقاس نيب اهلجر عضي نأ

 ناكد» :لاق هنأ هنع هللا يضر بويأ يبأ نع ركاسع نبا جرخأو
 عقريو «لعنلا فصخيو «رامحلا تكري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ( ينم سيلف يتنس نع بغر نم :لوقيو «فوصلا سبلَيو صيمقلا

 . عمجلاو مضلا وهو : فصخلا نم ءاهُزرخي يأ :هلعت فصخي

 هللا لوسر ناكر :لاق هنأ هنع هللا يضر سنأ نع مكاحلا جرخأو

 بيجيو «ضرألا ىلع هماعط عضيو ,هفلخ فدرُي ملسو هيلع هللا ىلص

 .«رامحلا ٌبكَرُيو كولمملا ةوعد
 هللا لوسر ناك» :لاق لسرم يعخنلا ميهاربإ نع دعس نيأ جرحخأو

 .«لبقأ اذإ بيطلا حيرب فرعي ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر ناكو : لاق هنأ هيرع هللأ يضر سنأ نع يراخبلا جرخأو

 .«مهيلع ُمَُلَسُيف ناّيّبصلاب رّمي ملسو هيلع هللا ىلص

 محرأ ادحأ ٌتيأر ام :لاق هلع هللا يضر سنأ نع ملسم جرحأو

 ءمهلوعي نم :لجرلا لايع .«ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم لايعلاب
 . لّيَغ عمج ل
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 :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 ثالث ةكمب ثكمف «ءةنس نيعبرأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبو

 نينس رشع ةنيدملاب ماقأو ءرَجاَهَف ةرجهلاب َرِيأ مث ءهيلإ ىَحوُي ةنس َةرَْع
 . (ةئس نيتسو ثالث نبا وهو تامو

 ْ قالخألا» هباتك يف ينارعشلا باهولا دبع يديس لاق :(لصف)

 .«ةيدمحملا ةرضحلا نم ةضافملا ءةيلوبتملا

 «سانلا ٌدهزأو ءسانلا ٌعروأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 «سانلا دبعأو ءسانلا ملحأو .سانلا ٌمركأو «سانلا ملعأو «سانلا فعأو

 هتمآل ًاعيرشت ءّطق ةيبنجأ ةأرما دي هدي سمت مل ءبيرلا نطاوم نع مهدعبأو

 يف مالكلا لسري سانلا ظعو اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .مهل ًاطايتحاو

 نأ فوخ نيعم لحأ ىلع هظعو يف صني نكي ملو ل

 .اذك نولعفي ماوقأ لاب ام :ملسو هيلع هللا ىلص لوقيف «سانلا نيب هلجخُي

 .ًةَغْلُب مهرسيأو ايندلا نم ريسيلاب سانلا ٌمنقأ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 .رمتلا ءيدر وهو فّشحلا نم ٌفكلاو ماعطلا نم ةقَعْلّلا هيفكي ناك

 ءالخلا لوخد دارأ اذإ هللا نم يحتسي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ضرآلا تناكو .ملسو هيلع هللا ىلص هئايح ةدش نم ءادرب عنقتي ناك ىتح

 ٌقفشأ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ملسو هيلع هللا ىلص هنم جرخي ام علتبت

 لّبقت دقو ءًاءوس يتمأ يف ينرت ال مهللا :لوقي ناكو ءهتمأ ىلع سانلا
 ناكو .لجو زع هللا هافوت ىتح ًاءوس هتمأ يف هِرُي ملف كلذ هنم ىلاعت قحلا

 ىلإ هينيع ّدُمَي ملف ءايندلا ةنيز ةيؤر نع هينيع ًاضمغم ملسو هيلع هللا ىلص
 . نيعألا ةنئاح نم اموصعم ناكو ءطق اهتنيز

 ملو ءاهريغو ةبانجلا نم ِهِلْسُغ يف رتتسي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو
 نع ٌدعبي زارُبلا بلط اذإ ناكو .لجو زع هللا نم ًءايح طق ًانايرُع لستغي
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 هيلع هللا ىلص هصخش ىري ال ىتح ءهوحن وأ رادجب ىراوتي وأ «سانلا

 ٌدْرُب ةرمو ٌةلمش ةّرمف ءدجو ام سبلي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ملسو

 هللا ىلص ناكو .ّسِبَل سابللا نم دجو ام ءٍِفوُص َةْبَج ةرمو ءاَيِنامُي ٍةَرِبَح
 سبلو .قيض وأ ٍةَعَّس نم هتثيه نع ِهرْيغُي ال ًابوث دحأ هاسك اذإ ملسو هيلع
 ناكف ءرسُعب الإ اَهُّمِك نم هّدَّي جرخُي نأ عيطتسي ال نيمكلا ةقيض َةّبُج ةرم

 .امهلسغيل اهليذ نم هيدي جرخأ اهيف اضوت اذإ

 فدرُي ةراتو ءهبحاصو هّدبع هفلخ فِدرُي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 دالوأو نيسحلاو نسحلاك لافطألا يف نكل ءطسولا يف وهو .همامأو هفلخ
 هلمتحا اذإ فادرإلا زاوج لحم نأ ُمَّلْعَت انه نمو .مهنع هللا يضر رفعج

 ةرمو اسرف ةرم .ءدجو ام بكري ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .بوكرملا كلذ

 ٍةوسنَلَق الو ءادر الب ًالجار ًايفاح يشمي ةرمو ٌةلغب ةرمو ًارامح ةرمو ًأريعب

 ٌبيطلا بحي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ةنيدملا ىصقأ يف ىضرملا َدوعَيِل

 ءارقفلا عم لكأي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ةئيدرلا ةحئارلا هركيو

 مهبايث نيكاسملل يِلْفَي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو . مدخلاو نيكاسملاو

 ىلع لضفلا لهأ مركي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .مهّسوؤرو مهاَحِلو

 . مهيلإ ناسحإلاب فرشلا لهأ فلأتيو مهتاقبط فالتخا

 ىلع مهرثؤي نأ ريغ نم ِهِمِحَر يوذ مركي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو
 هّئيدح ٍدحأ ىلع عطقي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .مهنم لضفأ وه نم

 ناكو .ءافجلا بجوي ام هعم لعف ولو هريغ الو مالكب ٍدحأ ىلع وفجي الو

 هاتأ نم :لوقيو ءالطبُم ناك نإو رذتعملا َرْذُع لبقي ملسو هيلع هللا ىلص

 مل لعفي مل ناف ءالطبم وأ ناك ًاقِحُم .كلذ لبقيلف بنذ نم ًالصنتُم هوخأ

 الو نايبصلاو ءاسنلا عم حزمي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو . ضوحلا يلع ْدِري

 .دقفتي )١(
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 نأل يأ ٌنوجع ةنجلا لخدي ال : مسبتم وهو زوجعلل هلوقك .ًاقح آلإ لوقي

 مّسبتلا هكحَض ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ."0ُبْرُع ٌراكبا ةنجلا لهأ ءاسن

 الف حابملا بعللا ىري ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .توص عفر ريغ نم طقف

 هركني

 مالكلاب تاوصألا هيلع ٌبارعألا عفري ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 نكلو ةئيسلا ةئيسلاب يزجُي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .هلمحتيف يفاجلا
 همّدخ نع هب صتخي ءانا ملسو هيلع هللا ىلص هل نكي ملو .حفصيو وفعي

 نيربكتملل ًاعيرشتو مهعم ًاعضاوت دحاو ءانإ يف مهعم لكأي ناك لب ءهئامإو

 ءهاعد ْنَم لك ةميلولا ىلإ بيجي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .هتمأ نم

 هيلع هللا ىلص ناكو .هفرعي مل نّمو هفرع ْنَم «نيملسملا زئانج دهشيو

 ءامإ ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو .لكأ اذإ هيمدق نطاب هليدنم ملسو

 ىلص ناكو .سلُجم الو سّبْلَم الو لكأم يف مهيلع عفتري ال ناكو ع مدخو

 يف الإ تقو ُهل يضمي ال ًاراهنو اليل هبر ةدابع ىلع ًاليْقُم ملسو هيلع هللا
 ىلعو هيلع هعفن دوعي امم هنم هل ّدِب ال اميف وأ ءلجو زع هلل ٍةعاط لمع

 هتيب ىلإ بطحلا لمحي مث ,بطتحي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .نيملسملا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هنم اعضاوت

 اكلم باهي الو «هرقفل ًائيكسم رقحي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 هيلع هللا ىلص ناكو .ادحاو ءاعد لجو زع هللا ىلإ اذهو اذه وعدي ءهكلمل

 ىلص ناكو .هتمأ نيد ىلع مهقفشأو .قالطإلا ىلع هللا قلخ ّمحرأ ملسو
 هيلع اهلعجا مهللا :لاق .دحأ ٍةمتش ىلإ ُهئاسل قبس اذإ ملسو هيلع هللا

 الو ةئيعم ًةأرما طق ملسو هيلع هللا ىلص نعلي ملو .ًةمحرو ةراّفكو ًاروهط

 .اهجوز ىلإ ةببحتملا يهو «بورع ج :برعلا )١(
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 دحأ ىلع وعدي نأ لئّس اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ًاريعب الو ًامداخ

 ةأرما طق ملسو هيلع هللا ىلص برض امو .هل اعدو ءهيلع ءاعدلا نع لَّدع

 رمأيف هللا دودح نم ٌّدح يف وأ داهجلاب نوكي نأ الإ امهريغ الو ًامداخ الو

 ملف هل ًامداخ ةرم ملسو هيلع هللا ىلص اعدو .دولجملل ًاريهطت كلذب دالجلا

 .كاوسلا اذهب كُتْمَجْوأَل ةمايقلا موي صاصقلا ةيشخ الول هللاو :لاقف ءهبجي

 الو ِةَمَأ الو دبع الو رح نم .دحأ هيتأي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ةئيدملا ىصقأ يف ولو هتجاح ىضقو هعم ماق الإ ةجاح يف هلأسي نيكسم
 ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .هرطاخل ًاربج ءاهجراخ ىتلا ىرقلا يف وأ

 مل نإو ,مجطضاو هيلع سلج ًائيش هل اوُشَرَق اذإ ناكو ءًاعجطضُم طق بيعي
 .اهيلع عجطضاو ضرألا ىلع سلج ايش هل اوشرفي

 الو ظفب سيل هباحصأ عيمج عم انّيل انْيَه ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .اهيف حاّيص يأ .قاوسألا يف باخص الو ظيلغ
 ذخأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .نيملسملا نم هيقل نم لك مالسلاب أدبي
 ىلص ناكو .فرصني يذلا وه صخشلا كلذ نوكي ىتح هرياس ٌدحأ هديب

 هتضبق َّدشو هكباش مث هحفاص هباحصأ نم ًادحأ ىقل اذإ ملسو هيلع هللا

 نع موقي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .برعلا ةداع ىلع ءهدي ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .لجو زع هللا ركذ ىلع آلإ سلجي الو سلجم

 ؟ةجاح كلأ :هل لاقو اهنم مّلس مث هتالص ففخ يلصي وهو دحأ هءاج اذإ

 وأ هسفنب هل اهاضق ةجاح هل ناك نإو .هتالص ىلإ داع ءال :لاق نإف

 ًاعيمج يقاس ٌبصني نأ هسولج ٌرثكأ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .هليكوب
 .ةوبحلا ٌةَبِش ءامهيلع هديب كسسميو

 هنإ ىتح سلجملا هب يهتني ثيح سلجي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ىلص يئر امو :هنع هللا يضر سنأ لاق .هباحصأ نيب نم ُْفَرْعُي نكي مل
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 نإ الإ امهّدمي نكي ملو .دحأ ىلع امهب قّيِضُي هيلجر ًاًدام ملسو هيلع هللا
 نيب نم فرعُي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناك املو .ًاعساو ناكملا ناك

 ءهنع لأسي ٌريصي ىتح هفرعي ال هنيد نع لأسي ءاج اذإ يبارعألا ناك هباحصأ

 ريصي ىتح ملسو هيلع هللا ىلص ُهُريَمُي ءيش لمع يف ةباحصلا ملكتف
 نأ ىلع مهيأر قفتاف «هب هفرَعُي نم ىلإ جاتحي الو هلأسيو هيلإ يتأي يبارعألا
 ناكف .لخنلا صوخ نم ًاريصح هيلع هل اوشرف مث «نيط نم ًاناكد هل اونبي

 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .تام ىتح اهيلع سلجي ملسو هيلع هللا ىلص

 نيب نوسلجي اوناكو سلاجملا ديس وه :لوقيو «ةلبقلا ىلإ هسولج رثكا

 هرثؤيو ءهيلع لخاد لك مركُي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .نيقّلحتم هي

 امبرو «ءاهلبقي ىتح هيلع مزع اهلبقي نأ ىبأ ناف [هتحت نوكت تلا ةداسولا

 الو ةفرعم هنيبو هئيب نكي مل نمل هءادر وإ هبوث ملسو هيلع هللا ىلص طسب

 .هبلقل ًافيلأت هيلع هسلجُيِل ةبارق

 هبلإ جرخُي لب ًائيش فيضلا نع ُرِخّدَي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو
 ابيبطت هيلإ رذتعي ريصيف ءهب همركُي ام هل ْدِجَي مل امير ناكو .دجو ام لك

 نم هباحصأ تويب ىلإ جرخي ام ًاريثك ملسو هيلع هللا ىلص ناكو . هرطاخل

 مهنم دحأ دنع ىأر اذإو ءهسلجم نع اوعطقنا اذإ مهدقفتيو ةوعد ريغ

 ّنسحلا ٌبعادُي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ةيدهب هيلإ لسرأ َءاَمَج

 «هيلجرو هيدي ىلع يشمي راصو ه هرهظ ىلع امهبكرأ امبرو ؛ نيسحلاو

 هيلع هللا ىلص ذحأو .امتنأ نالذهلا معنو امكلمَج ٌلمجلا معن :لوقيو

 يلع هلا ىلص هيتكر ىلع هيلجر عيضوو يلع نب نمحلا ديب رم مو

 هللا يضر ةريره وبأ اذكه هَقَب َنيَع هقرت ءهَقُرَح هٌقُرُح :لوقي وهو ءملسو

 :دارأ ءهفعض نم وطخلا براقتملا ةقرحملا : ةياهنلا يف لاق .لوقي ناك هنع

 عضي ىتح ىقرتيف كلذب هبعادي «نيعلا رغص نع ةيانك :ةقب نيعو . قزح اي

 هيلع هللا ىلص ناكو .ملسو هيلع هللا ىلص فيرشلا هردص ىلع هيمدق
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 سلاجلا كلذ ّنظي ىتح ةشاشبلا نم هظح هيلإ سلج نم لك يطعي ملسو
 .هباحصأ عيمج نم هيلع ٌمركأ هنأ

 ,ىنكلاب مهثدتبي .هباحصأ ينكي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ندّلو يتاللا ءاسنلا ينكي ناكو «مهبولقل ةلامتساو مهل ًاماركإ اهب مهوعديو

 هللا ىلص ناكو .مهبولق كلذب نيلتسي نايبصلا ينكيو ءَنّدلي مل يتاللاو
 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ًاضر مهعرسأو ًابضغ سانلا دعبأ ملسو هيلع

 ىلص ناكو .سانلل سانلا عفنأو «سانلل سانلا ريخو «سانلاب سانلا قفرأ

 دهشأ ءكدمحبو مهللا كناحبس :لوقي هسلجم نم ماق اذإ ملسو هيلع هللا

 ليربج ٌنهينمْلع :لوقي مث .كيلإ بوتأو كرفغتسأ ءتنأ الإ ءهلإ ال نأ

 هللا ىلص ناكو .سلجملا كلذ يف عقو امل ةرافك نه :لاقو مالسلا هيلع

 .مهمهنيل رثكأو نيترم ٌمالكلا ُديعُي «ةلاقملا حمس مالكلا ليلق ملسو هيلع

 رومألا نع يِنْكَي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو . مُظْنلا ٍتاَرَّرْخك همالك ناكو

 لك نع ضرعيو ءاهركذ ىلإ مالكلا هرطضا اذإ .فرُعلا يف ٍةحبقتسملا

 .تارم ثالث مّلس مّلس اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .حيبق مالك

 نم ٍنالَمْهَت هانيع لزت ملو ءاكبلا ٌريثك ملسو هيلع هللا ىلص ناكو
 سمشلا َتُفِسْكو هنع هللا يضر سنأ لاق . ةبيصمب دهع ثيدح هنأك عومدلا

 ملأ ٌبر اي :لوقيو حفني ةالصلا يف يكبي ملسو هيلع هللا ىلص لعجف ةرم
 نحنو ؟نورفغتسي مهو مهبذعت ال نأو مهيف انأو مهبذعت ال نأ يندعت
 مسبتلا هدنع هباحصأ ُكَحَض ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ٌّبر اي كرفختسن

 اوسلج اذإ اوناكو .هل ًاريقوتو ملسو هيلع هللا ىلص هب ًءادتقا ءتوص ريغ نم
 هيلع هللا ىلص ناكو .راقولاو ةبيهلا نم ٌريطلا مهسوؤر ىلع امنأك هيدي نيب
 وأ «ةمايقلا موي ركذُي وأ ءنآرق هيلع لِزني مل ام ًامّسبت سانلا ٌرثكأ ملسو

 هرمأ ضوف رمأ هب لزن اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ةظعوم بطب بطخي

 «هتانتجاو لالضلا نم دعبلاو .هعابتاو ىدهلا هلأسو «لجو زع هللا ىلإ هيف
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 . هتوقو هلوح نم أربتيو

 . يديألا هيلع َتَرْتَك ام ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ ماعطلا ٌٍبحأ ناكو

 ْ نيبو هيتبكر نيب عمجيف دبعلاك لكألل ٌَسِلَُي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 قوف مدقلاو «ةبكرلا قوف نوكت ةبكرلا نأ الإ . يلصملا سلجي امك هيمذق

 امك سلجأو دبعلا لكأي امك لكآ دبع انأ امنإ :لوقي ام ًاريثك ناكو «مدقلا

 هنإ :لوقيو ٌراحلا ماعطلا لكأي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ُدبعلا ٌسِلْجَي

 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ًاران اَُمِْطُي ال هللا نإو ءهودربأف ةكرب يذ ريغ

 ال ناكو :«”عبارلاب ناعتسا اميرو .ثالثلا هعباصأب لكأيو هيلي امم لكأي

 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ناطيشلا ّلْعِف هنإ :لوقيو «نيعّبصإب طق لكأي

 ُبطّرلا هيلإ ةبطرلا هكاوفلا ٌٍّبحأ ناكو «حلملابو بطّرلاب َاَِقلا لكأي
 امبرو ءركسلابو زبخلاب خيطبلا لكأي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .«بنعلاو
 ٌرْثكأ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ًاعيمج نيديلاب نيعتسيو «بطُرلاب هلكأ

 نبّللاو رمتلا نيب عمجي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ٌءاملاو ٌرمثلا هماعط

 ءمحللا ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ ماعطلا ٌٍبحأ ناكو .نيبيطألا امهيمسيو

 ىلص ناكو .ةرخآلاو ايندلا يف ماعطلا ديس وهو عمسلا يف ٌديِزَي هنإ :لوقيو

 ناكو .ٌّبلقلا ىَسَقُي هنإ :لوقيو محللا لكأ َنامدإ هركي ملسو هيلع هللا

 هنإ :لوقيو عرقلا ٌبِحْيو ,عْرَقلاو محللاب َديِرْثلا لكأي ملسو هيلع هللا ىلص
 ِتْحَبْط اذا :اهنع هللا يضر ةشئاعل لوقي ام ًاريثكو سنوي يخأ ةرجش

 هيلع هللا ىلص ناكو .نيزحلا بلقلا دشي هناف اهقرم نم يرثكأف "ابد

 .كيبل هل لوقيو نيكسملاو ةّمآلا ةباجإ نع ربكتسي ال ملسو

 .ركذت دقو .ةثنؤم :عبصإلا )١(

 .ةءاّبوي هتلحاو ءعرقلا :ءابلا ديدشتو لادلا مضب عابذلا (؟)
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 اذإ بضغي امنإو ءهسفنل بضغي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ثيح ّنحلا ّذْقَنُي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ىلاعت هللا ٌتامرح تكْهننأ
 هيلع هللا ىلص ناكو .هباحصأ ىلع وأ ررضلاب هيلع كلذ داع نإو .ناك

 لهأو هباحصأ نع كلذ متكيو عوجلا نم هنطب ىلع رجحلا بِصعَي ملسو

 ناكو .ملسو هيلع هللا ىلص هعوجب اوملع اذإ مهنع ةقشملل ًالّمحت هنبب
 ناكو ءلالحلا نم هيلإ مّدَق ام ُدْرَي الو ءدجو ام لكأي ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلص ناكو .هتمأ ىلع ٌةعسوت هنم لكأي لب لالح معطم نع طق عّروتي ال

 رب ٌربخ وأ ءلكأ ًايوشم ًامحل وأ «لكأ ٍزبخ نود ًارمت دجو اذإ ملسو هيلع هللا

 «لكأ ٍزبخ نود انبل وأ «لكأ ًالسع وأ َءاَوْلَح وأ «لكأ ريعش ٌزبخ وأ «لكأ
 ناكو .نبللا ريغ بارشلاو ماعطلا نع يزجي ءيش سيل :لوقيو هب ىفتكاو

 يذلا ريطلاو جاجدلا محلو َبطْرلاو خيطبلا لكأي ملسو هيلع هللا ىلص
 هب يتؤيف هل ٌداطَصُي نأ بحيو ءهديصي الو ديصلا يرتشي ال ناكو .داطصي

 لب هسأر ءىِطْأَطُي مل محللا لكأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .هلكأيف

 .هلكأي مث هيف ىلإ ُهَعَفْري
 هيلع هللا ىلص ناكو .ّنمسلاو ٌربخلا لكأي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 :لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع تناكو .فتكلاو عارذلا ٍةاشلا نم بحي ملسو

 هنوكل كلذ امنإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ّبحأ ٌعارذلا نكي مل

 .ابِغ الإ ّمحللا دجي ال هنوكل هيلإ هب ُلجَعُي ناكف ءًاجضن ءايشألا لجعأ

 ,ةوجعلا رمتلا نم بحُيو ءءاّبّدلا ٌماعط هُبِجْعُي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 :رحشسلاو ْمّسلا نم ٌءافشو ةنجلا نم اهنإ :لاقو ةكربلاب ةوجعلا يف اعدو
 ٌنامُشلاَو ءَءاَبَدْنِهلا :لوقبلا نم بحي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو
 نم امهناكمل نيتيْلُكلا لكأ ُهَرْكَي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .©ةلجّرلاو

 .لوقبلا نم عاونأ يه )١(



 مدلاو , جرفلاو »ديبالا ءركذلا :ًاعبس ةاشلا نم ٌلكأي ال ناكو ءلوبلا

 نأ ريغ نم تاروكذملا هذه لكأ هريغل هركيو ّدَدُْعلاو «ةراّرملاو «ةناثملاو

 ناكو .رهظلا محل محللا ٌبيطأ :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .اهَمّرَحُي

 اي : يلعل لاقو , ٌتاَّركلا الو لَصَبلا الو موثلا لكأي ال ملسو هيلع هللا ىلص

 . هقلكأل ينيتأي كّلَملا الولو ٌءاد نيعبس نم ءافش هنإف اعين موثلا لك يلع

 ناكو .هكرت الإو هلكأ هاهتشا نإ لب ءأماعط طق ملسو هيلع هلل ىلص مذ امو

 ةعبرأ اهلمحي قل عبرأ اهل «ءارغلا اهل لاقي ٌةَعْصَق ملسو هيلع هللا ىلص هل

 نم همئاوق ٌريرسو ٌدُمو ٌعاَص ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو . مهنيب لاجر

 ."جاس

 طْشُملاو ةآرملا اهيف لعجي ”ةعبر ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو

 ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو .طقّلملاو صّقملا امهو َنّيضارقملاو ٌكاوسلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو . ةئئضاح َنَمْيَأ مأ هل ٌنهاعرت 0 حئانم - عبس

 ضرأب نكي مل بضلا ْنِإ :لوقيو ءامهمّرحي الو لاحطلاو ٌتْضلا ُفاَعي

 هنأل ملسو هيلع هللا ىلص ههرك امنإف لاحطلا امأو .ٌُةفاعأ ينّدجأف يموق

 هعباصأب .©ةفحّصلا ُقَعْلَي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ندبلا خاسوأ عمجم

 ال ناكو ءرمحت ىتح هعباصأ ُقَعْلُي ناكو .ةكرب ٌرثكأ ماعطلا ٌرخآ :لوقيو

 ال هنإ :لوقي ناكو ءةدحاو ةدحاو اهقعلي ىتح ليدنملاب هعباصأ حسمي

 محللا لكأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .؟ةكربلا عباصألا يأ يف يردي

 .ناتيصخلا :نايثنألا )١(

 . ةينآلا نم عون : : ةحبرلا قل

 .كيلع اهّدري مث ًانامز اهنبلب عفتني كاحنأ اهيطعت يتلا يهو ةحينم اهدرفم : :عانمل 0



 ىلع ءاملا لضفب حسمي مث ًاديج ًالسغ ءاملاب هيدي لسغ ًةصاخ ٌربخلاو

 امنإو ءءانإلا يف ٌسْفَْتَي ال برش اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ههجو

 نأ ىِبَأف لسعو نبل هيف ءاناب ةرم ملسو هيلع هللا ىلص هوتأو .هنع فرحني

 اَمأ ءامهب يل ةجاح ال ؟دحاو ءانإ يف ٍناَماَدِإَو ةبرش يف ناتبْرش :لاقو هلكأي
 «كلذ ىلع باسحلاو ايندلا لوضفب ٌرخفلا ٌهركأ ينكلو «كلذ ٌمّرَحَأ ال ينإ
 هعفر هلل عضاوت نم ناف يلاوحأ عيمج يف لجو رع يبرل عضاوتلا بحأو

 ءاهردخن يف قتاعلا نم ًءايح رثكأ هتيب يف ملسو هيلع هللا ىلص ناكو هللا

 امو «هريغ ٌمعطأو لكأ هومعطأ نإ .مهيلع هاّهشتي الو ًاماعط مهلأسي ال ناكو

 ام ذخأيف موقي ملسو هيلع هللا ىلص ناك ام ًاريثكو ءاليلق ناك ولو لبق هوطعأ
 . هسفنب برشي امو لكأي

 يفو ءهيفتك نيب هتمامِع ىخرأ ّمتعا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ىلص هنأ ىلع روهمجلاو ,مهضعب لاق اذكه .ةلمج اهيخري ال ناك ٍتاقوأ

 هيلع هللا ىلص هّمك ناكو .تام ىتح ةَبَّذَعلا ُكّرَبَي مل ملسو هيلع هللا
 هيلع هللا ىلص سبلو .دعاسلاو ٌفنكلا نيب لصفملا وهو ءغسرلا ىلإ ملسو 5 . و 6. 8

 هللا ىلص ناكو .هرفس يف نْيُمكلا ةقيضلا ةّبجلاو ."ةّيجَرَفلاو .ءابقلا ملسو

 لب ءهتثيه نع هريغي ال «هبايث ةئيه فلاخي ٌبوث هيلإ يدهأ اذإ ملسو هيلع
 ةّبجلا يف رم امك .ملسو هيلع هللا ىلص هتمأ ىلع ةعسوت هتئيه ىلع هسيلي
 يف عرذأ ةتس ُهلوط ءادر ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو .نيمكلا ةقيضلا

 أربشو عرذأ ةعبرأ ملسو هيلع هللا ىلص هرازأ ناكو .ربشو عرذأ ةثالث صرع

 اهيف يتلا داربألا سبلي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ربشو نيعارذ ضرع يف

 . ةمامعلا فرط :لاذلا حتتفب .ةبذعلا )غ1

 ليوط عساو بوش :ةّيجرفلاو .هيلع قطنمتيو بايثلا قوف سبلي بوث :ءابقلا )١(
 . مامكألا
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 سبل نع يهني ملسو هيلع هللا ىلص ناكر .رِضّحلاو رمحلا طوطخلا
 يتلا لعنلا ّسِبلو ليوارس ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو . صلاخلا رمحألا

 نارضخأ '”نادري ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو .«ةموساتلا» سانلا اهيمسي

 هللا ىلص سبلي ملو :ءاملعلا ضعب لاق .نيديعلاو ةعمجلا امهيف يلصي

 هسابل رثكأ ناكو :اولاق .ًادبأ ةرضخلا ٌصلاخلا رضخألا َدرُبلا ملسو هيلع

 امهيف يأ نارضخأ :هلوقو .ضايبلا ةعمجلا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 امم ُهّضْق لعجيو متاخلا َسَبأَي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .رضخ طوطخ

 وهو .ىرخأ هكرتيو ةرات هئادرب عنقتي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .هفك يلب

 ملسو هيلع هللا ىلص هسابل رثكأ ناكو .ناسليطلا نآلا سانلا هيمسي يذلا

 :ةّيئاوَطَق ةمامع ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو .نطقلا بايث هباحصأ سابلو

 تحت نم ًاريثك يحتلي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .نطقلا نم ةظيلغلا يهو
 ملسو هيلع هللا ىلص سبلو .رصم دالب يف نآلا ةبراغملا قيرط ىلع كنحلا

 هللا ىلص يفوت :سنأ لاقو .اهكرتف نأضلا ةحئار اهل دجوف فوصلا نم ةدرب

 .جاسنلا دنع جسنت ةدرب هلو ملسو هيلع

 .ٌتْيِوُش اذإ دبكلا نم لكأي هتيب لهأ عم ملسو هيلع هللا ىلص ناكو
 نم ءمهنم دحاو هنأك ةمدخلا يف هتيب لهأ عم ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 هللا يضر ةشئاع تناكو . ملسو هيلع هللا ىلص هترشع نسحو هقلخ نس

 «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ًاقلخ ّنسحأ دحأ نكي مل :لوقت اهنع

 هذخأي ءاقِسلا نم ٌتبرش اذإ ٌتنكو :تلاق «هيلع ينعبات ًائيش ٌتيِوَه اذإ تنك

 سهنَي ناكو ًاضئاح تنك اميرو «برشيو يمف عضوم ىلع همف عضيف
 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو :تلاق .مظعلا ىلع يذلا محللا نم يتلضُف
 ىلص ناكو .ًاضئاح نوكأ امبرو :تلاق ؛نآرقلا أرقيو يرجج يف ءىكتي

 هسيلك «رفص هيف عيرم دوسأ ءاسك :ٌةدربلاو دارثأو «دورب عمجج «بايئلا نم ؛دربلا 0(

 .ةححصم هاأ «بارعألا
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 تداز نإف «ةئام ىلع منغلا ديزت نأ بحي ال ناكو ءمنغ هل ملسو هيلع هللا

 رثكأ هؤارِش ناك نكلو يرتشيو عيبي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .دئازلا حبّذ

 ءمتغلا ةياعر يف ةوبنلا لبق هسفن ملسو هيلع هللا ىلص ٌرجآو .هعيب نم

 نادتساو .اهتراجتل هرفس يف اهنع هللا يضر ةجيدخل هسفن رَجآ كلذكو

 .هل ًاضرأ فقوو ّنمضو راعتساو ءنمر ريغبو نُمرب ملسو هيلع هللا ىلص

 ًاعضوم نينامث نم ٌرثكأ يف ىلاعت هللاب ملسو هيلع هللا ىلص فلحو

 الولو .لجو زع هبرل ًاميظعت قلخلا ٌرثكأ ناك هنأ عم هتمأ ىلع كلذب ًةعسوت

 . ىلاعت هل اميظعت ءطق هللاب فلح ام هتمأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هتعسوت

 يضميو «ىرخأ اهُرفكيو .ةرات هنيمي يف ينثتسي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ءهحدم اذإ هرعش ىلع ٌرعاشلا بيثي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ىرخأ اهيف

 هيف اوغلابيو حدملا ىلع ُءارعشلا أرجتي الثل «هريغ قح يف باوثلا عنمو

 هوجو يف ىثحي نأ ملسو هيلع هللا ىلص رمأو .قح ريغب بذكلا ىلإ يّدْويف

 ضرألا نم هعباصأب ًابارت ذخأي حودمملا نأ كلذ ةروصو «بارتلا نيحاّدملا

 قلخن نميف حّدمت اذام :هل لوقيو «ضرألا ىلع حداملا يدي نيب هيرذي مث
 همهف امك .كلذب هيذؤيف رعاشلا هجو يف بارتلا يمري هنأ ال ءاذه نم

 برح ٍلئاكم ةفرعم لجأل عراصي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .مهضعب
 .مهضعب لاق امك «ةناكر عراصو ءودعلا

 ىلع دعصي يذلا لمقلا نم هّبوث يلْمَي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ناكو .َلَمَقَي ملسو هيلع هللا ىلص هبوث نكي ملو .ءارقفلا ,عضاوم نم هبايث
 ءةالصلل ىضم اذإ هيف مهعّرسأو ءًايشم سانلا ّنسحأ ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص هنم بعت الو ثارتكا ريغ نم ِببَص نم طحني هّنأك ىتح
 مهفلخ وهو هيدي نيب نوشمي ملسو هيلع هللا ىلص هباحصأ ناكو ءملسو

 نوكي رفاس اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ةكئالملل يرهظ اوعد :لوقيو

 هبايث تناكو .مهلاح يف رظنلاو مهفادرإو نيعطقنملا لجأل باحصأ ةقاس
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 ةليوط تناك اذإ هَطْسَو ُدّشيَو نيبعكلا قوف ًةرْمشم اهلك ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلإ جاتحي الف ةريصق اهُّلَّصَفُي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هلاوحأ رثكأو
 هللا ىلص هضيمق ناكو .قاسلا ٍفصن ىلإ كلذ قوف هٌرازأ ناكو ءاهريمشت

 ةكوشب ةراتو «ةدوهعملا رارزألاب ررزتي ناك ةراتو ءرارزألا ٌدودشم ملسو هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو .ةالصلا يف ٌرّرزتلا ٌتدحأ اميرو «ةربإ وأ

 سبل امبرو ءاهدحو اهيف سانلاب ىلص امبرو ءنارفْعّرلاب ةغوبصم ٌةفحلم
 سبْلَي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .هريغ هيلع امو ططَخُملا وأ ّدوسألا ًءاسكلا

 ىلص هل ناكو .دبعلا سبلي امك ٌسَبْلا دبع انآ امنإ :لوقيو َمُقرملا ءاسكلا

 «ةعمجلا ريغ يف هبايث ىوس ءّرم امك ةصاخ ٍةعمجلل نابوث ملسو هيلع هلل
 هب م امبرو هيفتك نيب هيفرط دقعي ءهريغ هيلع سيل ًادحاو ًادازإ سبل امبرو

 ءّاعساو ناك اذإ هب فحتليو ءهتيب يف هب ىلص امبرو ءزئانجلا ىلع سانلا
 يف ليللا يف ىلص امبرو «ذئموي هيف عماج يذلا وه رازإلا كلذ ناك امبرو

 هئاسن ضعب ىلع ةيقبلا يقّلُيو ءهَبْدُه يلي امم هفرطب يدتري ٌرازإ هطسو

 هل ناكو .هدوجس الو هعوكر ةكرحب كرحتي ال ناكو ءهيف يلصيو هلوطل

 هاسكف صخش هاسكتساف «هريغ هدنع سيل ٌدوسأ ءاسك ملسو هيلع هللا ىلص

 ءرم امك .نارفعزلاب ةغوبصم ةئءالم ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو .هل

 اهدنع ًامئان ناك يتلا ةأرملا اهلسرتف هتاجوز تويب ىلإ هعم لقنت تناكو

 هللا ىلص اهيف اهعم مانيف نارفعزلا ةحئار رهظتف ءاملاب اهشرتف ةبوُتلا ةبحاصل
 . ملسو هيلع

 طوبرملا طيخلا هعبصإ يفو جرخي ام ًاريثك ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ىلع هُمِتاخب متخي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ءيشلا هب ركذتيف همتاخ يف

 هيلع هللا ىلص ناكو .ةمهتلا نم ريخ باتكلا ىلع متاخلا :لوقيو بتكلا

 امبرو ءةمامع ريغ نم اهسبلي ةراتو « مئامعلا تحت ٌسنالقلا سبلي ملسو
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 ًافوص تناكو ءاهيلإ ىلصو هيدي نيب ًةرتس اهلعجف هسأر نم هَنَوُسْنَلَق عزن
 ناك اهّلوط ناب نْذْوُي اذهو :ءاملعلا تلاق .ًةبرضم ٌةوشحم ًانطُق اهلعجي ةراتو

 ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو .ىلصملل ةرتس اهنوك حصي ىتح عارذ يثلث
 يضر يلع علط امبرف .هنع هللا يضر لعل اهبهوف باحّسلا ىّمست ةمامع

 يف يلع مكاتأ :ملسو هيلع هللا ىلص لوقيف هسأر ىلع يهو هنع هللا
 8 را

 هلوط .فيل هوشح « مُدَأ نم شارف ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو .باحسلا

 هيلع هللا ىلص هل ناكو .هوحنو ربشو عارذ ٌهضرعو ءامهوحن وأ ناعارذ

 ءامهيلع سلجيف ءنّيَقاط هل ىنُت ءَلَقَنَت امثيح هل شرفت ةءاّبَع ملسو
 ىلص مانف ؛تاقاط عبرأ اهتنث نأ دعب ةرم اهنع هللا يضر ةشئاع هل اهتشرفو

 اهنيل ّناف «نيتقاط اهوديعأ :لاقف هدرو نم لوألا تقولا نع ملسو هيلع هللا

 ماني ملسو هيلع هللا ىلص ناك ام ًاريثكو .ىتليل مايق ينعنمي نأ داك اهتءاطّوو

 .ءيش هقوف سيلو هدحو ريصحلا ىلع

 ,برشيو اهيف اضوتي راَّخَف نم ةرهطم ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو
 ىلص هيلع نولخديف ّمّلُحلا اوغلبي مل نيذلا مهدالوأ نولسري سانلا ناكف

 هنم اوبرش ٌءام ”ةرهطملا يف اودجو اذإف «نوعنمُي الف ملسو هيلع هللا

 ىلص ناكو .ةكربلا كلذب نوغتبي .مهماسجأو مههوجو ىلع هنم اوحسمو
 ةئيدملا ٌمدخ ءيجيف هسلجم يف سلج ةادغلا ىَّلِص اذإ ملسو هيلع هللا

 مهيناوأ يف هّدي عضي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هنولأسيف .ُكاملا اهيف مهتينآب

 . مهرطاخ لجأل ءاملا يف هدي سيمغيف ةدرابلا ةادغلاب اوؤاج امبرو «لعفيف

 هتماخنو هقاصُي يقلت ىلإ سانلا عراستي ّقَصَب اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 .اوناكف «ضرألا ىلع ةماخن ملسو هيلع هللا ىلص هل عقي الف «مهفكأب

 ثلث .لطسلاو قيربالاك ءهنم رهطتي ءانإ لك :ميولا رسكب .ةرهطملا 01(
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 موي رانلا مهّسَمَت ال نأ ًابلط مهدولجو مهموجو ةماخُنلا كلتب َنوُكْدَي
 هللا ىلص هباحصأ ناكو .هئوضو ءام ةلاسُع ىلع نولتتقي اوناكو «ةمايقلا

 ال اوناكو «قارطإلاو ةبيهلا عم توص ضفخب هدنع نوملكتي ملسو هيلع
 هل ًاميظعت هيلإ مهرصب نوُدِحُي الو «ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ رظنلا نوقَّدحُي

 .ًاريقوتو

 هينعُي ال اميف ملكتي الو هيذؤي نم يذؤي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 رّبص هئاذيإ يف دحأ غلاب اذإ ناكو «ةبيصمب ٌتّمْشَي الو هتبيخب ًادحأ ركذي الو
 يذوأ دقل ( ىسوم يخأ هللا محر :لاق امبرو ءهريظنب هلباقي ملو لمتحاو

 نع وسلا هْغّلبي نم هركي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ريصف اذه نم رثكأب

 امك بضغأ ٌرْشَب يناف ًاريخ الإ يباحصأ نع ينوغأبت ال :لوقيو هباحصأ

 ةرم مسقو .ردصلا ميلس انأو مكيلإ جرخأ نأ بحأ ينإو ءٌرْشَبلا بضغي
 اهب ٌديرأ ام ةمسق هذه: موقلا نم صخش لاق فرصنا املف هباحصأ نيب ًامْسَق
 يف ليق امب صخش هربخأ ملسو هيلع هللا ىلص عجر املف . ىلاعت هللا ُهجو

 | ناكو .ًاريخ آلإ يباحصأ نع ينوخُّلبت ال : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ءهقح
 راكنإلا ىلإ ردابي ال ٌقيلي ال ام لعفي ًادحأ ىأر اذإ ملسو هيلع هللا ىلص

 ةصق يف امك ؛ٍةمحرو قفرب همّلع ًالهاج هآر نإف .تّبثتي نكلو «هيلع

 ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هناف ,دجسملا يف َلابف لخد يذلا يّبارعألا

 اوُتَعْبت ملو نيرّسيم متعب امنإ :لاقو .هلوب نم هوجِعْرُي نأ هباحصأ

 امنإ :لاقو توص ضفخب همّلك هلوب نم يبارعألا غرف املف .نيرّسعم
 .لوبلل لعجت ملو ةالصلل ٌدجاسملا ِتلعُج

 ةفيطق هيلعو «©ًافوكوم رامجلا بكري ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 .ةعذربلا وهو .«فاكإلا هيلع عضو )١(
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 ةرم ملسو هيلع هللا ىلص هوتأو . مهطسابو مهيلع مّلس نايبصلا ىلع رم اذإو

 «يخأ اي كيلع نوه :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هتبيه نم دعرأف لجرب

 .ٌديدقلا لكأت تناك شيرق نم ةأرما نبا انأ امنإو ءراّبج الو كلمب ٌتسلف

 لاق الإ هباحصأ نم دحأ هوعدي ال هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هعضاوت نم ناكو

 «نوبحيو نوديري ام ىلع هباحصأ عم ملسو هيلع هللا ىلص ناكو كيبل هل

 ىف وأ ءمهعم ملكت ايندلا رمأ يف وأ .مهعم ملكت ةرخآلا رمأ يف ة اومّلكت نإف

 َ ًانيه ناكف , مهرطاوخل ةلامتساو مهب ًاقفر ىهعم مّلكت بارشو ماعط

 نع الإ هباحصأ ٌرجْرَي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .ملسو هيلع هللا ىلص

 ةلورهلاو وُذَعلاِب ةشئاع ٌقباسي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .هوركم وأ

 هللا يضر ةشئاع تلاق .هقبست ىتح اهل لقاثت تبضغ اهآر اذإف ءاهقبسيف

 ليللا يف لفنلا هتالص ٌرثكأ ناك ىتح ملسو هيلع هللا ىلص تام امو :اهنع

 براق اذإف «ءسلاج وهو أرقيف ٌسِلِجي مايقلا نم بت اذإ ناكو ءًاسلاج
 ام ًاريثك ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .عكر مث هل بتك ام أرقف ماق عوكرلا
 امهلعجيو ءءاش ام امهدعب ليطي مث «نيتفيفخ نيتعكرب ليللا مايق حتتفي

 ًاعيرشتو هير عم ًابدأ رافغتسالا نم امهيف رثكيو ,ةضيرفلا لبق يتلا ةلفانلاك

 .«ملسو هيلع هللا ىلص هتمأل

 انخيشل «ةدربلا حرش ةمدقم نم اهتلقن ينارعشلا مامإلا ةرامع تهتنا

 ةفيرشلا هقالخأل تارابعلا عمجأ نم يهو .يوّدعلا نسح خيشلا مداخ

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 هع دإع هع

 م١





 سداسلا بابلا

 هتازجعمو هتوبن لئالد نم ٍءيش ركذ يف

 وهو ملعأ اميف هلثم نأشلا اذه يف فلؤي مل يذلا يباتك نم اهتصخل

 هيلع هللا ىلص «نيلسرملا ديس تازجعم يف نيملاعلا ىلع هللا ةجحو»

 عاونأو تايورلاو ةاورلا ركذب تاليصفتلا ىلع عالطالا دارأ نمو .ملسو

 تدرو دق . يفكيو يفشي ام هيف دجي هعجاريلف تازجعملاو لئاضفلاو لئالدلا

 لبق ةيوامسلا بتكلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هتوبنب ةداهشلاو هب ةراشبلا

 درو ام :كلذ نمف .نينسلا نم ٍفولأو ٍتائمب مالسلاو ةالصلا هيلع هدوجبو

 وذ وهو ءايعش باتكو ءانحوي ليجنإو «ىتم ليجنإو ءروبزلاو «ةراوتلا يف

 باتكو ءديوع باتكو «لاثوي نب لابوي باتكو ؛لايناد باتكو «لفكلا

 ءايركز باتكو ءايعص باتكو «لايقزح باتكو ءقوقمح باتكو ءاخيم

 مهلكو ,نوعمش باتكو ءايخرب نبا ايمرأ باتكو «ىيحي يأ انحوي باتكو

 يف ًاضيأ ملسو هيلع هللا ىلص هب ةراشبلا ثدروو .ليئارسإ ينب ءايبنأ نم

 . يراوحسلا اذوهي ةلاسر

 :اوملسأو ملسو هيلع هللا ىلص هب اورشُب نيذلا دوهيلا رابحأ نمو

 هللا ىلص هب رشبو .مهريغو ءهيروص نباو «قيريخُمو ءمالَس نب هللا دبع

 هه ١



 .ًادانعو ًادسح اوملسي مل نيذلا مهرابحأ نم ريثك ملسو هيلع

 : هوقّدصو ملسو هيلع هللا ىلص هب اورشب نيذلا ىراصنلا نابهر نمو
 اريحبو «ةشبحلا كلم ٌيشاجنلاو «مورلا كلم لقرهو .يسرافلا ٌناملس
 . مهريغو لفون نبا ةقروو «بهارلا اروطسنو «سيجرج همساو «بهارلا

 .ًادانعو ًادسح اوملسي ملو مهنم ريثك ملسو هيلع هللا ىلص هب رشبو

 «ةروهشملا هتبطخ يف ةدعاس نبا سف ملسو هيلع هللا ىلص هب رّشبو

 ورمع نب ديزك :برعلا نم مالسلا هيلع ميهاربإ نيد ىلع ناك نم ضعبو
 .ًادانعو ًادسح ملسُي ملو هكردأ دقو ءتْلَّصلا يبأ نبا ةيمأو «ليفث نبأ

 نب بعكو .ةنانكو ءسايلا :هدادجأ ملسو هيلع هللا ىلص هب رشبو

 هئيبو بعك نيبو : يطويسلا لاق .مساوملا يف هركذب بطخي ناكو .يْؤل

 5 :لوقيو ًاريغص همظعي بلطملا دبع هّدج ناكو .ةنس نوتسو ةئامسمخ

 كئابآ ءامسأ نم سيلو ًادمحم هتيمس مل :هل ليقو .ًاميظع ًانأشل اذه ينبإل
 هللا ققح دقو .ضرألاو ءامسلا يف َدَمحُي نأ ثوجر :لاقف ؟كدادجأو

 هرون نم هاري ناك امِلو .همانم يف ةبيجعلا يئارملا نم هآر امل كلذو هءاجر

 هقالخأو ءماركلا هتاّدجو هدادجأ يف لقتني ناك يذلا ملسو هيلع هللا ىلص

 نم نامزلا رخآ يبن نأش يف هعمسي ناك امِلو .هرغص نم ةميظعلا ةميركلا
 ناك امل  مهنم اهعمسي ناك يتلا هتامالع ةقباطمو ناّهَحلاو باتكلا لهأ

 . اهيلع أشن يتلا تالامكلاو فاصوألا نم ملسو هيلع هللا ىلص هيف هدهاشي

 هيلع هللا ىلص وهو هنم دهاش بلطملا دبع ةافو دعب بلاط وبأ همع كلذكو

 ًاميظعت اهلجأل همظعي ناك ام تالامكلاو بئاجعلا نم نسلا ريغص ملسو
 .ريبك نأش هل نوكيس هنأب حرصيو ًاريثك

 عمسُي يتلا ٍفتاوهلاو نجلا نم ريثك ملسو هيلع هللا ىلص هب رشبو
 نم وأ ةكئالملا نم نوكت نأ نع ولخت ال يهو ءاهصخش ىري الو اهتوص
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 نم ء؛ديحوتلا ىلع مه نمم «سنإلا يحلاص نم بيغلا لاجر وأ نجلا
 .نايح امهو سايلاو رضخلاك ءمهسفن ءايبنألا وأ «نيقباسلا ءايبنألا عابتأ

 فيسك :ناّهكلاو نيمجنملا نم ريثك ملسو هيلع هللا ىلص هب رّشبو

 نممو هتّئعب اوكردي مل نمم مهريغو ء حيطسو ٌقشو نري يذ نب

 . الالضو أدانع اونمؤي مل وأ .ملسو هيلع هللا ىلص هد اونمآو اهوكردأ

 نإ :لاقف رّيُمِح نم ًالجر تعدف ماقملا لفسأ ًاباتك شيرق تدجوو

 هيلع هللا ىلص دمحم ركذ هيف نأ اونظف .ينومتلتقل هومكتربخأ ول ًافرحل هيف
 بختنملا يدبع» :هيف ءروقنم ٌرجح تببلا يف دجوو .هومتكف ملسو

 َمّيقي ىتح بهذي ال «ةبيط ُهُوَجاَهُمَو ,ةكمب هدلوم راتخملا بينملا لكوتملا
 ىلع هللا نودمحي ,نودامحلا ُهتمأ هللا الإ هلإ ال نأ َدِهْشيو ءاجوعلا ةنسلا

 .«مهفارطأ نورهطيو ءمهطاسوأ ىلع نورزتأي ةمكأ لك

 يف سانلا نم ريثك هار ام ملسو هيلع هللا ىلص هب رئاشبلا نمو

 تنب ةقيقرو َةَلْضن نب فافُحو «يشاجنلاو «بلطملا دبع هّدجك : مهتامانم
 نم كلذ ريغو  ينهجلا ةرَم نب ورمعو «ةرارز نب دعسأو «يفيص يبأ

 هاتأ هنأب ربخأو هبتناف بيبُح نب ريمُع ىلع يمغأو «ةبيجعلا ةريثكلا يئارملا

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةوبنب هربخأف تأ

 د داع دع
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 لصف

 هيبأ نيبج يف رهزي ناك هرون نأ ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد نمو

 نم ّدج لك نيبج يف اذكهو ءبلطملا دبع نيبج يف ٌهلْبَقو هللا دبع
 رئاشبلا» باتك يف ناطقلا نب يلع وبأ ظفاحلا لاق .ّمدآ ىلإ هتاّدجو هدادجأ

 روهظ نإو .كلذك تاهمألاو نيسمخ ماركلا ءابآلا ناك دقو .(مالعألاو

 مهّلك اوناكو ؟ةرم ةثام هروهظب فيكف ءٌرجعمو ٌبيجعو ٌريبكل ةلحاو ًةرم رونلا

 ىلع نوظفاحم هلجأ نم مه ميظع رمأب مهل ىلاعت هللا صاصتخاب نوّسحي
 . ةراهطلا

 اوغلب اذإ هدالوأ نم رشاعلا حبذ رذن ناك بلطملا دبع نأ :اهنمو

 رشع لبإلا ىلعو هيلع حادقلاب برضف هللا دبع رشاعلا ناكف «ةرشع

 هيلع اهسفن تضرعو .هنع ةيدف اهحبذف «.لبإلا بيصت ةعرقلاو «تارم
 لقتئاف ةنمآب جوزت ىتح هللا همصعف ءهرون نم تأرو تملع امِل ءةنهاك

 ناكو ءحافّسلاب ال حاكنلاب اوجوزتي نأ ًاعيمج هدادجأ ماهلإ اهنمو .اهيلإ رونلا

 .هتاّدج ا!ذكهو .هموق لضفأ مهنم دحاو لك
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 لصف

 هتدالوو هلمح ةدم يف عقو ام ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد نمو

 دلوم اند املو :يدرواملا مامإلا لاق .تاداعلا قراوخو تايآلا نم

 ىهتكرب تايآ ترهظو «هتوبن تايأ ترطاقت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 باحصأ ةصق «ًانايبو ًانايع اهرهشأو ًاناهرب اهرهظأو .ًانأش اهمظعأ نم ناكف

 لبق ليفلا هاصعف .ةبعكلا مدهل هليفو هشيجب ٌةهّْربَأ مق امنيح يأ ءليفلا
 .تاعامج يأ «ليبابأ ًاريط هشيج ىلعو هيلع هللا لسرأو ءاهيلإ لوصولا

 هيلع هللا ىلص هلل لوسر كلذ تقو ناكو .ليجس نم ةراجحب مهتكلهأف

 موي كلذو ءًاموي نيسمخب هدعب دلوو ءةكمب همأ نطب يف المح ملسو

 نم نيرشعلا مورلا روهش نم قفاوو «لوألا عيبر رهش نم رشع يناث نينثالا
 هتيآ تناكو «ناورش ونأ نب زمره كلم نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا يف "طابش

 ظفحو هتلبق يه يتلا ةبعكلا ةمرحل ليفلا ةصق يف مَّلسو هيلع هللا ىلص

 هلوسر ةنايصل ىلاعت هللا مهكلهأف .مهب اورفظ ول قاقرتسالاو ءابسلا نم هموق

 قحتست ال مانصأ ًةدبع تناك ًاشيرق نأ كلذل ٌلّديو .ملسو هيلع هللا ىلص

 مالك ىهتنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الول . ىلاعت هللا نم ةيانعلا هذه

 . يدرواملا

 ليهسلا اذكو ناسين )7١( يف هدلوم نأ «ةيدمحملا راونآلا» هباتك يف فلؤملا ركذ )١(
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 لمحلا دنعو ملسو هيلع هللا ىلص هتدالو دنع مانصألا سيكنت اهنمو

 هتدالو ةليل ماكحإلا ةياغ يف ءانب ًانيْبم ناكو ىرسك ناويإ قاقشنا :اهنمو ءهب
 نم مهنم يقب ام ٌددع .هنم َةفاَّرُش ةرشع عبرأ طوقسو ءملسو هيلع هللا ىلص

 اهيف اهدبعت تناك يتلا اهتويب عيمج يف سراف ران دومخ اهنمو .كولملا

 ثيحب ةواس ةريحب ضِيغ اهنمو .ماع ٍفلأب كلذ لبق دمخت ملو «سوجملا

 ايؤر اهنمو .اهعاستا ةدش عم ءاملا نم ءيش اهب نكي مل نأك ةسباي تراص

 سابعلا نع يور ام اهنمو .ٌنهاكلا ٌحيِطَس اهرسف يتلاةروهشملا ناذيوُملا

 ءّرمقلا يغاني دهملا يف ميضر وهو هآر هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مع

 .لام هيلإ راشأ امثيحف .هعبصاب هيلإ ريشيو

 يف ملكت ملسو هيلع هللا ىلص هنأ نم يرابلا حتف يف هركذ ام :اهنمو

 :لاقف مّلكت دلو امل ملسو هيلع هللا ىلص هنأ يليهسلا ىورو .دّلو ام لوأ

 ًاريثك هلل دمحلاو ًاريبك ربكأ هللا :لاق هنأ ًاضيأ ىورو .ٌعيفرلا يبر ُلالج

 امل ةميلح هتعضرم نأ ملسأ نب ديز نع اهنمو .اليصأو ةركب هللا ناحبسو
 هل ًادولوم ٍتذخخأ دق كِنأ يملعا :همأ اهل تلاق ملسو هيلع هللا ىلص هتذخأ
 يناتأ دقلو «لمحلا نم ٌءاسنلا دجت ام ٌدجأ تنك امف ُهتلمح دقل هللاوف «نأش

 دقلو .نيملاعلا ُديس وهو ءدمحأ هيّمسف ًامالغ نيدلتس ِكنإ : يل لاقف ِتآ

 اهلْمَح يف ةنمآ هما تأرو .ءامسلا ىلإ هسأر ًاعفار هيدي يلع ًادمتعم عقو

 اهنم جرحخخ يذلا رونلا :اهنم «ةريثك ٌبئاجع اهتظقيو اهمانم يف اهتدالوو

 هدهم نأ صئاصخلا يف عبس نبا هركذ ام اهنمو .ماشلا روصق هل تءاضأف

 .ةكئالملا كيرحتب كرحتي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 .مهمكاح وأ سرفلا هيقف وه )١(
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 لصف

 ةميلح ُهتعضرم هتأر ام :ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد نمو

 يهو .تاداعلا ٍقراوخو ِتايآلاو ةكربلا نم هعاضر يف تبغر ىتح ةيدعسلا

 يأ اهناتأ ةوقو ءةليزهلا اهتقان يأ اهفراش ٌراردإو اهشيع ٌةعس :اهنم «ةريثك
 , مدعو بذجلا ةدش عم اَهُعّبِشَو ءاهازعم بيلح ةرثكو .ةفيعضلا اهترامح
 .اهريغل ىعرم الو َنبل الو يعرلا

 .ناملغلا هّبشي ال ًابابش بشي ملسو هيلع هللا ىلص ناك هنأ :اهنمو

 ٌرون موي لك ملسو هيلع هللا ىلص هيلع لزني ناك هنإ :ٌةميلح هتلاق ام ؛اهنمو
 سمي ال ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ اهنمو .هنع يلجني مث سمشلا رونك

 نم كسملا حيرب دعس ينب لزانم ٌبييطت اهنمو . هللا مسب :لاق الإ ًائيش

 ىلص هفك ذخأ هدسج يف ىذأ هب لزن اذإ مهّدحأ ناكو ءمهيف هلوزن نيح

 اذإ اذكو ءًاعيرس ىلاعت هللا نذإب ًاربيف ىذألا ٌمضوم اهعضيف ملسو هيلع هللا

 ظفاحلا لاق .تفيرشلا هّردص ةكئالملا قش :اهنمو .ٌءاش وأ ٌريعب مهل ّلتعا

 بتك يف تءاجوو تددعت ملسو هيلع هللا ىلص هردص ٌّئش ةصقو :رجح نبا
 لك تأر ءامّيّسلا اهتنبو ةميلح هتعضرم نأ :اهنمو .ةريثك تاياورب ثيدحلا
 تراس راس اذإو ٌتفقو فقو اذإ ءهيلع ّلظت ةمامغ امهنم ةدحاو
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 لصف

 ُهظِْفَح ىلاعت هللا نأ ةثعبلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد نمو

 هللا ديري امِل ةعرش ِهيلإ لآ ام بسحب مهبياعم نم ةيلهاجلا هيلع ناك امم
 شحفلا نع ًاهّزنت مهمظعأو ًاقلخ مهئسحأ راص ىتح «ةماركلا نم هب ىلاعت
 مهّريخو .ةطلاخُم مهمّركأو ٌةءورم مهلضفأو .لاجرلا ٌسْنَدُت يتلا ٍقالخألاو
 هللا عمج ايل ءاثيدح مهقدصأو ٌةنامأ مهظفحأو ءًاملح مهرثكأو .ًاراوج
 ربصلاو ملحلا نم ةديدسلا لاعفلاو ءوديمحلا ةحلاصلا رومألا نم هيف

 ريغو «ِءايحلاو ةعاجشلاو دوجلاو ةفعلاو عضاوتلاو دهزلاو .لدعلاو ركشلاو

 ًايحالم الو ًايرامم ىئر ام «ةليلجلا قالخألاو ةليمجلا ٍفاصوألا نم كلذ
 ا . ّنيمألا هموق هامّس ىتح ءًادحأ

 ,ةيعكلا ءانبل شيرق عم :مالغ وهو لقني نانك هنأ :كلذ نمو

 ,يدون ام لوأ كلذف ءَكتروع دمحم اي :يدونف ُةَتَرْوَع ٌتفشكناف ؛ةراجحلا

 يلع نع ميعُت وبأ جرخأو .يقهيبلا هاور . لبق الو دعب ةروع هل َتيَِر امف

 طق انثو تّدَبَع له :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ليق :لاق هنع هللا يضر

 مه يذلا نأ ٌفرعأَتلز امو ءال :لاق ؟ارمخ َتْيِرَش له :اولاق .ال :لاق

 .امهيلإ ةوعدلا ةيفيك يأ ؟ناميإلا الو ٌباتكلا ام يردأ ٌتنك امو ءٌرْفَك هيلع
 يلإ ضْخبو ٌمانصألا ىلإ ٌتْضْعُب ُتأشن امل :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنعو
 هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر يلع نع ةّيوُماَر نبا ىورو .ٌرعشلا

 ىتح ةيلهاجلا ّلهأ هب مه امم حيبقب تممه ام :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
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 نع لجوزع هللا ينمصع امهاتلك رهدلا نم نيترم لإ ءةوبنلاب هللا ينمركأ

 .ريمازمو فوفد توصو ٍءانغ عامسب نيترم ةمه كلذ نأ َنّيبو .امهلعف

 . ملسو هيلع هللا ىلص مانف هانيع هتبلغف
 حجنأ الإ ةجاح يف بهذي ناك ام.ملسو هيلع هللا ىلص هنأ كلذ نمو

 مهعم لكأ اذإ اوناكف .لايع اذو اريقف ناك بلاط ابأ همع نأ اهنمو .«'اهيف

 اوبِرَش اذإو «الف ّالإو مهياعط نم اًولَضْفَأو اوعبش ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا

 نأ اهنمو .ُكَراَبُمَل َكّْنِإ :بلاط وبأ لوقيف .الف آلإو َنوُوْرَيَف مهّلوُأ برش ان
 هللا .لوسر حبصيو ٌمهناولأ َةْرْفْصُم "اصر ًاثْعُش نوحبصُي اوناك َنايبصلا
 ًافطل « شيع معنأ يف هنأك ءٌاليقَص ًاليحك ًانيهَد ملسو هيلع هللا ىلص
 ٌمالُع ّيبنلاو ءِطْسَق يف سانلا عم ىقستسا بلاط ابأ نأ اهنمو .هب هللا نم
 امو ؛ءىجتلملا عّرضتملاك ءامسلا ىلإ هعبصاب ملسو هيلع هللا ىلص راشأف

 يداولا َقَدْوَدْعَاو ءانههو انهه نم ٌباحسلا لبقأف .©ةعْزَق نم ءامسلا يف

 ركذي ةّيعبلا دعب بلاط وبأ لاقف .يدابلاو يدانلا ٌبصخأو ءمْرَطَق رْثَك يأ
 : كلذ

 (لمارألل ٌةمصع ىماتيلا َلامُث ههجوب ٌمامغلا ىقستسُي ضيبأو

 ”لضاوفوةمعن يفهدنعمهف مشاهلآنمكآلُملا هب ذولي

 «ريبزلا همع عم ةئس ةرْشَع عضب هرمعو نميلا ىلإ رفاس هنأ اهنمو

 كرب لحفلا هآر املف .هزاتجي نم عنمي لبإلا نم لحف هيف داوب اورمف

 .اهزاجنإو اهئاضق يف حجن يأ )١(
 . ضيبأ خسو هنيع قؤم يف عمتجا يذلا وهو «ءصمرأ (؟)
 . ميغلا نم ةعطق (*)
 , .أاجلم :لامث (4)

 .ءارقفلا :الهلا (6)
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 كلذ بكرو هريعب نع ملسو هيلع هللا ىلص لزنف ءوردصب ضرألا كَحو

 همحتقاف ًءام ٍءولمم ٍداوب مهعوجرب اورمو «يداولا ٌرواج ىتح ٌلحفلا
 اذهل نإ :سانلا لاق مهوربخأو ةكم اودرو املف .ءاملا هللا سييأف .هوعبتاو

 .ًانأش مالغلا

 سمخ ملسو هيلع هللا ىلص هُرْمعو ةبعكلا ِتنب نيح ًاشيرق نأ اهنمو

 ميكحت ىلع اوقفتاو ءّدوسألا ٌرجحلا مضي نميف اومصتخا  ةنس نوثالثو
 نم ٌلوأ ملسو هيلع هللا ىلص ناكف «ةبيش ينب باب نم لخدي نم .لوأ

 ةليبق لك نم .هفارطأب اوذخأي نأو «بوث يف ٍرّبحلا عضوب رّمأف .هنم لخد

 هناكم هعضوو مهنم ملسو هيلع هللا ىلص هذخأف ءاولعفف .هوعفريو ءلجر

 لبق ةيلهاجلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ نومكاحتي اوناكو .ةفيرشلا هديب
 . مالسإلا

 شطعلا ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا ىلإ اكش بلاط ابأ هّمع نأ :اهنمو

 َبِرْشَف «ءاملاب اذاف هلجرب «”اهّضكرف ضرألا ىلا هبقعب ىوهأف ٍِزاجَملا يذب
 .تناك امك تداعف اًهّضكر مث يور ىتح

 اريحب هآرق ماشلا ىلإ بلاط يبأ همع عم ريغص وهو رفاس هنأ :اهنمو

 «سلج امنيأ هيلع دتمي اهّلظو ءةرجش تحت بكرلا عم سلاج وهو ُبهارلا
 هب ٌرْسبملا نامزلا رخآ يبن هنأ مهفّرعو هلجأل مهاعدف ءراد امثيح هعم رودي
 .دوهيلا نم هيلع مهرَّذحو ةيوامسلا بتكلا يف

 ةَرَسْيَم هعمو ماشلا ىلإ ةئس نورشعو سمخ هرمعو رفاس هنأ :اهنمو

 ءانتعا ةرسيم ىأرو « حبْرَت تناك ام فعض تحبرف ءاهل ةراجتب ةجيدخ مالغ

 .اهبرض : يأ )١(

 لدكو



 تامالعلل «هتوبنب ههيونتو .ملسو هيلع هللا ىلص هنأش يف بهارلا اروطُسَن
 «سمشلا نم هنالظُي نّيكلم ةرجاهلا يف ىري ةرسيم ناكو .اهفَرَع يتلا

 اهربخأو اهتم يف يهو .ةكم ىلإ مهعوجر دنع هنالظُي ةجيدخ امهتأرو

 هربخأفق ناريعب "ايعأ دقو ءاروطسن نم عمس امبو ىأر ام عيمجب ةرسيم

 .بكرلا لوأ يف اقلطناف امهذوعو امهفافخأ ىلع ةفيرشلا هدب عضوف ةرسيم

 نهرثكأو شيرق ءاسن لمجأ تناك اهنع هللا يضر ةجيدخ نأ :اهنمو

 ملسو هيلع هللا ىلص هجْوّزت يف تبغر .ًلامكو ًالضفو ًالقع نهمظعأو الام
 نم هيف تأر امِل وه هنأ هيف َتَسّرْفَتو .نامزلا رخآ يبن نأش نم تعمس امل
 .اهنع هللا يضر ءاهتّسارِف هللا ققح دقو تالامكلاو تامالعلا

 .ريسلا نع رجعو بعت )١(
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 لصف

 لئالدو .ةرهابلا تازجعملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هل درو لق

 . مالكلاب هؤافيتسا نكمي الو .مالقألا هرصح نع ٌزجعت ام .ةرهاظلا ةوبنلا

 ملاوع هتضراعم نع زجع يذلا .نآرقلا كلانه ام مظعأ لب كلذ نمف

 تيفوتسا دقو .مايفلا موي ىلإ ةمئادلا هتزجعم وهو .ناجلاو سنإؤلاو كّلَملا

 لمتشا امو ؛هزاجعإ هجوأ ىلع مالكلا «نيملاعلا ىلع هللا ةجح» يباتك يف

 هملع ملعي ال امم .ةقحاللاو ةقباسلا تابيغملاب رابخإلاو .مولعلا نم هيلع

 .ربخأ هب يذلا هجولا ىلع ربخأ امك ءاجف هللا الإ

 نم جارعملاو ءارسإلا يف عقو ام ملسو هيلع هللا ىلص هتازجعم نمو
 زيزعلا هب هّصخ يذلا ميظعلا لضفلاو تاحضاولا لئالدلاو تانيبلا تابآلا
 . ميكحلا

 ليربجك ةكئالملا ملسو هيلع هللا ىلص هباحصأ نم ريثك ةيؤر :اهنمو
 ,ةددعتم مئاقو يف نجلا مهتيؤرو .ةريثك نطاوم يف ؛هريغو مالسلا هيلع

 بتكأ تنك» :لاق هنع هللا يضر تباث نب ديز نع يناربطلا جرخأ
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 «ءاحّرب ُهَتَدَحَأ هيلع لزن اذإ ناكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ّيحولا

 وهو ُبتكأ ثنكو ءهنع َيّرُس مث ©"ِناَمجلا ّلثم ًاديدش ًاقرع قرعو ةديدش
 م 3 0 -ِ ماود# 0000ه 08
 ال لوقأ ىتح نآرقلا لقث نم رسكنت يلجر ٌداكت ىتح غرفا امف ء يلع يلمي

 .ًادبأ ىلجر ىلع ىشمأ

 ءىدسجو ههجو كلذل ٌدّبرا يحولا هيلع لزن اذإ ملسو هيلع هللا ىلص

 ثيداحأ كلذ يف دروو . «مهنم دحأ همّلكي ملو ةباحصأ هنع كسمأو

 . ةريثك

 لقو .ردب ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص هعم ةكئالملا ةبراحم :اهنمو

 ةوزغ يف هترصنل مهروضحو .مهتاوصأ مهضعب ٌعِمَسو ةباحصلا ضعب مهآر
 8 - ع
 . نينحو ةظيرق ينبو « قدنخلاو ىلحا

 : يباطخلا لاق .ملسو هيلع هللا ىلص هل رمقلا قاقشنا ةزجعم :اهنمو

 ملاعلا اذه يف ام عابط ةلمج نع ًاجراخ تاوامسلا توكلم يف رهظ

 راص كلذلف ءةليحبب هيلإ لوصولا يف عمطُي امم سيلف «عئابطلا نم ٍبكرملا
 ٌةعامج رمقلا قاقشنا ٌتيدح ىوَر :رّبلا دبع نبا لاقو .ٌرهظأ هب ناهربلا

 مهنع هلقن مث . نيعباتلا نم مهلاثمأ مهنع كلذ ىوزو ,ةباحصلا نم ةريثك

 ٌةَعاسلا ِتَبَرَبقِإ#© :ةميركلا ةيآلاب دّيأتو ءانيلا ىهتنا نأ ىلإ ٌريفغلا مجلا

 يورم «نآرقلا يف ةيلع صوصتم رئاوتم رمقلا ٌقاقشنا نأ يدنع حيحصلاو

 . ىمحلا ءاحري هنمو .ةقشملاو ةدشلا :ءاحّرْبلا )١(
 .ؤلؤللا :نامجلا (؟)

 ١. ةيآلا رمقلا ةروس (5)



 .ه ا هرتاوت يف ىرتُمُي ال ثيحب ىتش قرط هلو ءامهريغو نيحيحصلا يف
 لوسر اولأس ةكم لهأ نأ هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يفف

 ىتح «نيتّقِش رمقلا َقاقشنا مهاراف َّةيآ مهّيِرُي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 رمقلا ٌّقشنا :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نمو .امهنيب '"ءارج اوأر

 ةقرفو لبجلا قوف ةقرف «نيتقرف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع
 .اودهشا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «هنود

 يف ٌةمئألا هاور .ملسو هيلع ملسو هيلع هللا ىلص هل سمشلا ّدر اهنمو

 يبنلا نأ اهنع هللا يضر سيّمع تنب ءامسأ نع «بهاوملا» يف امك .مهبتك

 هنع هللا يضر ىلع رججِح يف هسأرو هيلإ ىحوُي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءٌسمشلا ٍتبرغ ىتح ٌرصعلا ّلَصُي ملف
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءال ٠لاقف ؟يلع اي َتيَلِصَأ :ملسو
 :ءامسأ تلاق . ٌسمشلا هيلع دٌدراف كلوسر ٍةعاطو كتعاط يف ناك هنإ مهللا

 لابجلا ىلع تعقوو تبرغ امدعب تعلط اهتيأر مث .تبرغ اهتيأرف
 دمحأ نإ :لاقو «يواحطلا هاور .ربيخ يف «ءابهصلا» يف كلذو «ضرألاو

 ثيدح ظفح نع ُفلختلا ٌملعلا هليبس نمل يغبني ال :لوقي ناك حلاص نبا
 يواحطلا ثيدحلا اذه ححصو .هاةوبثلا تامالع نم هنأل ءامسأ

 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رباج نع يناربطلا ىورو .صضايع يضاقلاو

 سبح يورو .راهن نم ةعاس ترخأتف ٌسمشلا رمأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ةقفرلاب هموق ربخأف عجرو «هب َيِرْسَأ امل ملسو هيلع هللا ىلص انيبنل سمشلا
 ناك املف .ءاعبرألا موي :لاق ؟ءيجت ىتم :اولاق ««"ريِعلا يف يتلا ةمالعلاو

 .فورعملا راغلا هيقو ,ةكمب ءارح لبج 1(

 . ةلفاقلا :ريعلا (؟)

 و١



 ع 2 . ٠ . همر كا و

 اعدف .ءيجت ملو راهنلا ىلو دقو .نورظتني شيرق تفرشا مويلا كلذ

 هيلع تسبحو ةعاس راهنلا يف هل ديزف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .قاحسا نبا نع ريكب نب سنوي ةياور نع ضايع يضاقلا هركذ .ٌسمشلا

 .رصعلا ةالص نع َلِغْش

 هاور .ملسو هيلع هللا ىلص هثعبم دنع بهشلاب نيطايشلا يمر :اهنمو

 اهريغو «بهاوملا» يف امك اهنمو .ءاملعلا نم ريك هركذو ء«سايع نبا

 و١



 لصف

 هللا ءايحإ كلذ نمو «ىتوملا ٌءايحإ ملسو هيلع هللا ىلص هتازجعم نمو

 ٌمايحإ عقو دقو .ملسو هيلع هللا ىلص هب امهناميإو نيميركلا هيوبأ ىلاعت
 ةلاسر يف امك ءملسو هيلع هللا ىلص هتمأ ءايلوأ نم ريثكل ةمارك ىتوملا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هل تازجعم اهلك ءايلوألا تاماركو ءاهريغو يريشتقلا

 دقو .ملسو هيلع هللا ىلص هتكربب حورجلاو تاهاعلاو ماقسألا ءافش :اهنمو

 قالخألاو نايعألا ليدبت :اهنمو .هرصح نكمي ال ريثك ءيش كلذ نم درو

 .ًاضيأ ريثك وهو ملسو هيلع هللا ىلص هتكربب تافصلاو

 اهتعاطو هتوعد اهتباجإو .هتلاسرب اهتداهشو تادامجلا ميلكت :اهنمو
 هيلإ ىعسو همّلك دقف :رصحلا تحت لخدي ال ًادج ريثك ًاضيأ كلذو هل

 ُةفُكْسَأ تنمو ءٌعّذجلا هل نحو ءماعطلاو ىصحلا هفك يف َحّبسو ءرجشلا
 ٌكّرحتو ءمهنع هللا يضر هينبو ساّبعلل هئاعد ىلع تيبلا ٌطئاوحو «”بابلا

 يوشملا يّدجلا هربخأو ,هظعو نم ٌربنملا ٌكّرحتو ءهمدق تحت لبجلا

 ىلص هتراشإب ةبعكلا رهظ نع ٌمانصآلا تطقسو «كلذب نامومسملا ةاشلاو

 ,قدنخلا موي ُلّوْعِملا اهيف ُلَمْعَي ال يتلا ”ةيدكلا برضو ءملسو هيلع هللا

 .ةيلصلا وأ ةظيلغلا ضرألا :ةيدكلا )0١(
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 اهتباجإو هتلاسرب اهتداهشو هل مئاهبلا ميلكت :اهنمو .بيثكلاك تلاهنآف
 هل جسن دقف ًاضيأ ريثك كلذو ملسو هيلع هللا ىلص هل اهّيعاطو .هتوعد

 «لبإلا هتمّلكو ٌةمامحلا تضابو ءةرجهلا موي راغلا باب ىلع توبكتعلا

 مثغلاو رامحلاو ةلغبلا هتعاطأو ءهل ٌتدهشو هل تعضخو هرمأل تداقناو

 «ُنجادلاو بارغلاو ©”ةرُّمحلاو شحولاو دسألاو ٌبضلاو ٌبئذلاو ةيبظلاو

 .ملسو هيلع هللا ىلص هتلاسرب ٌلفطلا مّلكتو

 رابخإلا لبق ةعقاولا تابّيغملاب ملسو هيلع هللا ىلص هرابخإ :اهنمو
 نع ملسمو يراخبلا ىور .رصحلا تحت لدي ال ريثك ءيش كلذو .هدعبو

 ًاماقم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيف ماق :لاق هنأ هنع هللا يضر ةفيذح

 نم هظفح .هثّدح الإ ةعاسلا مايق ىلإ كلذ هماقم نم نوكي ًائيش كرت امف
 هرابخإ كلذ نمو .هؤافيتسا نكمي ال ًادج ريثك كلذو .هيسن نم هيسنو هظفح

 الو هضعب رهظ «ريثك ءيش ًاضيأ وهو ءٍقعاسلا ٍطارشأب ملسو هيلع هللا ىلص
 هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد نمو .ناكمو نامز لك يف روهظلا ٌرمتسم لازي

 هتازجعم نمو .ريثك ءيش وهو هريغل "يئارملا نم هربع امو هيئارم ملسو

 نمو .ملسو هيلع هللا ىلص هتازجعم عاونأ رثكأ نم وهو هئاعد ٌةباجتتسا
 ىتح نبللاك بارشلاو ماعطلاو ءاملاب هكيربت ملسو هيلع هللا ىلص هتازجعم

 نود ًاصاخشأ وأ ًادحاو ًاصخش ًةداع يورُيو عبْشُي يذلا امهنم ٌليلقلا ناك

 تائملا يفكي ىتح «ملسو هيلع هللا ىلص هل ةزجعم هللا هب كرابي «ةرشعلا

 دهاشملا يف .ًارضَحو ًارْفَس ةريثك عئاقو يف كلذ حص دقو .ةريثكلا فولألاو

 يتلا كوبت ةوزغ يف اميس الو «هباحصأ مظعم اهرضح ىتلا نطاوملاو ةماعلا

 .هرسف :ملخحلا ربعو .مئانلا اهاري يتلا مالحألا : يئارملا (7)
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 ءام نم «'ةوادإب مهباودو مهاورأ دقو ءًافلأ نيثالثلا وحن اهيف مهتّذَع تناك

 عبن كلذ نمو .ماعطلا نم ,5”ليصلا ةضبَر رادقمب مهدوزو  مهعبشأو

 كلذو ءملسو هيلع هللا ىلص هئاقستساب ثيغلا ٌلوزنو .هعباصأ نيب نم ءاملا

 .ريثك ءيش ًاضيأ

 عم هب ٌدحأ رفظي ملف مهريغو هئادعأ نم همصع ىلاعت هللا نأ :اهنمو

 هل اوبصنو .تورحلا هل اودقوأو ,عومجلا هل اوعمج نيذلا ءادعألا ةرثك

 هباحصأ ضعب هسرحي ناك دقو .ىتش صصق يف ركملاو ٍديكلا لئابح

 64 ساّنلآ ّنِم َكُمِصْحَي هللاو» : ىلاعت هلوق لزن املف ملسو هيلع هللا ىلص
 .هللا ينمَّصَع دقف اوفرصنآ ٌسانلا اهيا :مهل لاقو ِةّبقلا نم هّسأر جرخأ

 :هل لوقيف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب ٌكتفلا ُديرُي يذلا لجرلا ضَبْقُي ناكو

 هللا ىلص هنعوفعيو . يلع هللا كطّلسي مل كلذ َتدرأ ول «َعارت نل َعاَرَت نل
 ىلص رمأف ءهقح لهج وبأ هعنم يذلا ٌيشارإلا ةصق اهنمو .ملسو هيلع

 ةعاطب هتمزلأ يتلا تايآلا نم ىأر امل هقح هاطعأف لهج ابأ ملسو هيلع هللا

 نم ىأرو .ةصق ريغ يف هل كلذ رركتو .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ

 ديدانص نم ةعامجو وه ةواقشلا هيلع تبلغ نكلو ءاريثك ائيش تايآلا
 مهئابآ نيدب مهكسمتو .ملسو هيلع هللا ىلص هل مهدسح ببسب «شيرق

 ٌقدصأ هرغص نم ملسو هيلع هللا ىلص هنأب هل مهتداهش عم .مهدادجأو

 مهكلهأ ىتح .لامكلا فاصوأ رئاسو لاصخلا نساحمل مهعمجأو سانلا

 .ءاملا هيف لمحي ريغص ءانإ )١(
 )١( ضرألا ىلع كرب اذإ هتثج رادقم : هتْضْبَرو «ةقانلا دلو :ليصفلا .

 )"( ةيآلا ةدئاملا ةروس /51.

 . ةشارإ ةليبق نم لجر (5)



 لبق مهعراصم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نّيعو ءردب ةوزغ يف هللا

 .ملسو هيلع هللا ىلص هنّيع يذلا ناكملا يف مهنم دحاو لك لتقف ءمهلتق

 ءانثأ يف ملسو هيلع هللا ىلص هل تعقو ىتش عاونأ يف ٌةريثك تازجعم اهنمو

 . هتاوزغ

 داع 3

 ك١



 لصف

 - ةيبلحلا ةريسلا يف امك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد نمو

 ءميظع رون اهل ةرخص تطقسو ,ناسارخب 1505 ةئس ةعبوز تلصح

 اهنمو .(«يشرقلا ءهللا لوسر دمحم «هودبعاف هللا الإ هلإ ال» :اهيلع بوتكم
 دمحم هللا الإ هلإ ال) : حضاو طخب اهيلع بوتكم ةباحس ناتسربطب يئر هنأ

 ٌةؤلْؤل همف نم ىقلأ ًارئاط نأ سابع نبا نع يور ام :اهنمو .عهللا لوسر

 يف امك «هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ الد :اهيلع ًابوتكم ةدود اهيف اودجو

 :ةميدقلا ةراجحلا ضعب ىلع ًابوتكم دجو هنأ :اهنمو .ةيبلحلا ةريسلا

 هل ًارجش دنهلا يف اودجو مهنأ :اهنمو .«نيمأ دّيسو حلصم ّىقت دمحم»

 اهنمو .(هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال» ضايبلاب هيلع بوتكم رمحأ قرو

 دمحم هللا الإ هلإ الد :اهيلع بوتكم قرو اهل ةرجش ةريزج يف يئر هنأ
 .«مالسإلا هللا دنع َنيدلا َّنِإ ءهللا لوسر

 ةءارب» :هيلع بوتكم دّرَو دنهلا رز نم ةريزج يف دجو هنأ :اهنمو
 .(هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ميعتلا تانج ىلإ ميحرلا نمحرلا نم

 بوتكم .ةقرو اهنم جرخت زوللاك اهرمث ةرجش دنهلا يف دجو هنأ :اهنمو

 ةبح م01 ةنس يف دجو هنأ اهنمو .«هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال» :اهيلع

 مهضعب نأ اهنمو .«دمحم» :دوسأ نولب عراب طخب اهيلع بوتكم بنع
 :رسيألا ىلعو «هللا الإ هلإ ال» :نميألا اهبنج ىلع ًابوتكم ةكمس داطصا

 /ا/ا١



 : ىنمُيلا اهنذأ فلخ ًابوتكم ةكمس داص مهضعب نأ اهنمو هللا لوسر دمحم»
 م

 هللا لوسر» :ىرسيلا اهنذا فلخو «دمحم»و :اهافق يفو «هللا الإ هلإ الد

 الو :هينج دحأ ىلع ًيوتكم ًادولوم ناسارخ دالب يف دهاش مهضعب نأ اهنمو
 941/5 ةئس دلو هنأ :اهنمو .(هللا لوسر دمحم» :رخآلا ىلعو هللا الإ هلإ

 طخب «دمحم» :اهيف بوتكم «ةرئادلا لكش ىلع ءاضيب هتّرْغ دوسأ َيَذَج

 ىنميلا هنيع ضايب يف بوتكم لجر برغملاب دهوش هنأ :اهنمو .نسح
 .«هللا لوسر دمحم» :ةحيلم ةباتك رمحأ قرعب

 سأر ىأر هنأ «راونألا حقاول» يف ينارعشلا مامإلا هركذ ام :اهنمو

 هلوسر دمحم هللا الإ هلإ ال» :نيبجلا ىلع ىهلا طخب «'اهيف ابوتكم فورخ

 ام اهنمو .راركتلاب «ءاشي نم ءءاشي نم هب يدهي .قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ
 ىلص دمحم مسا اهينذأ ىلع ًابوتكم ًازنع ىأر هنأ «عاصرلا ةفحت» يف هتيأر

 «يرقملا ةمالعلل «لاعتملا حتف » :باتك يف هتيأر ام اهنمو .ملسو هيلع هللا

 بجر ةرغ ةليل برغملا يف رزوتب دلو هنأ «يرزوتلا دمحم مامإلا نع القن

 طخب («دمحم» :دوسألاب بوتكم اهيفو ءءاضيب ةرغب دوسأ يّدج 71/4 ةنس

 ضايع يضاقلا هاكح ام اهنمو .ًافلؤم هيف فّلأو هآر هنأو .دحأ لك هؤرقي نيب

 هيلع هللا ىلص همسا ةباتك نم .ةدربلا حرش يف قوزرم نباو ءءافشلا يف

 هركذ ام اهنمو .ةريثك تاياكح يف اهريغو ةراجحلا ىلع ةردقلا ملقب ملسو

 دوسأ ًارجح +٠١7 ةئس ساف يف ىأر هنا نم «لاعتملا حتف» يف يرقملا

 دمحم» و «ءةيحان يف «هللا الإ هلإ ال» :ةردقلا ملقب هيف ايوتكم فكلا ردق

 تبقث دقو :لاق .دوسأ ةباتكلا نولو .ىرخألا ةيحانلا يف «هللا لوسر

 كلذك هتدجوف .ىرخألا ةيحانلا نم تذفن ىتح ديدح ةلآب ًافرح هرابتخال

 روهشم هنأو «طيحملا رحبلا لحاسب هتدجو ةأرمال هنأو ءرجحلا لخاد يف

 .ةدالولا ليهستل لماوحلا ءاسنلا هذخأي سافب
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 لصف

 قراوخن نم هتافو دعب عقو ام ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد نمو

 اهنمو .ادج ةريثك يهو هتلاسر ٍقدصو هتوبن ةحص ىلع ةلادلا تاداعلا

 نم الإ اهُّدَحَجَي الو ناكمو نامز لك يف ةرمتسملا هتمأ ءايلوأ ٌتامارك

 نم نامز الو «نادلبلا نم دلب اهنم ولخي ال اهناف ٌناطيشلا هبلق ىلع ىلوتسا

 يف اهنم ٌعَقي ام عمج ولو «ةريثك ًابتك ًالمف ليلقلا اهنم عمج دقو «نامزألا

 هل تازجعم اهلك يهو اريبك اباتك كلذ ناكل ضرالا راطقأ رئاس يف موي لك

 اهبرقي ءمالسالا نيد هنيد ةحصو هقدص ىلع ٌةّلاد ءملسو هيلع هللا ىلص

 لاّهج نم اهركنأ نمل ٌبجعلاو .ماغطلا الإ اهيف كشي الو «مالحألا ووذ

 . مالسلاو ةالصلا هيلع مهيبت تازجعم ةلمج نم اهلك يهو ءمالسالا

 هب نيثيغتسملا تاجاح ٌءاضق ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد نمو

 ءةصوصخم بتك هيف تفلا دقو رصحلا تحت خدي ال ريثك ءّيش كلذو

 رونل «مالحألا ةيغب»و ءنامعنلا نب هللادبع يبأل «مالظلا حابصم» .اهنم

 ةجح» يباتك يف .تادايز عم .امهيف ام عيمج تركذ دقو .يبلحلا نيدلا

 .«نيملاعلا ىلع هللا

 هتمأ ءاملعو ةعساولا هتعيرش ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد نمو

 لئالد نمو .ةعطاس ةرهاظ ٌلاّزت ال رصمو رصع لك يف يه يتلا هنيد راونأو

17 



 ةكم يف ةصوصخم ّنكامأ يف تايآلا نم ٌرَهظَي ام ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن

 يف لصحت يتلا ةرهاظلا ةكربلاو ءميهاربإ ماقمو .مزتلملاو .ةبعكلاك
 ام ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد نمو .ةرونملا ةئيدملا يفو اهيف ةشيعملا

 ةيقح قلع ةلادلا تامانملا نم ءمهريغو لب «نيحلاصلا نم ريثك هاريو هآر

 لخدي ال ريثك ءيش كلذو «مالسلاو ةالصلا هيلع هتوبن ةحصو مالسإلا نيد

 نمو كلذ نم ًاريثك ًائيش روكذملا يباتك يف تركذ دقو .رصحلا تحت

 هتافو دعبو هتايح هدوجو لبق ةعقاولا هتوبن لئالدو هتازجعم نم مدقت ام عيمج

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 دلك د16

 ام



 لصف

 .ةعبرألا بهاذملا لهأ نم مالعالا ةمئألا نم ٍةدع مالك هيف لقنأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هتوبن ةحص ىلع لالدتسالا يف «مالسإلا بهاذم
 هبلق ىلع هللا عبط نم امأ .مالحألا يوذ نم هتياده هللا رَّدق نم هب عفتنيل

 ةجيح مامإللا لاق . مالكلا هعم عفتني الف ةواشغ هرصبو هعمس ىلع لعجو

 : «ءايحالا» يف ىلاعت هللا همحر يعفاشلا يلازغلا دماح وبأ مالسإلا

 عامس ىلإ ىفصأو ؛ملسو هيلع هللا ىلص هلاوحأ دهاش نم نأ ملعا
 هتسايسو «هاياجسو هتاداعو هلاوحأو هلاعفأو هقالخأ ىلع ةلمتشملا هرابخأ

 مهايإ هدوقو قلخلا ٌفانصأ هفلأتو ءمهطبض ىلإ هتيادهو .قلخلا فانصأل

 عئادبو .ةلئسألا قياضم يف هتبوجأ بئاجع نم ىكحي ام عم .هتعاط ىلإ
 يذلا عرشلا رهاظ ليصفت يف هتراشإ نساحمو .قلخلا حلاصم يف هتاريبدت

 قبي مل ؛مهرامعأ لوط يف اهقئاقد لئاوأ كاردإ نع ءالقعلاو ٌءاهقفلا ٌزجعَي

 «ةيرشبلا ةوقلا اهب موقت ٍةليحب ًابستكم نكي مل كلذ نأ يف كش الو بير هل

 هلك كلذ ْنأو «ةيهلإ ةوقو يوامس دييأت نم دادمتساب الإ كلذ روصتي ال لب

 دهاوش ملسو هيلع هللا ىلص هلئامش تناك لب ءسّبلُم الو باّذكل روصتي ال

 هجو اذه ام هللاو :لوقيف هاري ناك ّمقلا يّبرعلا نإ ىتح ءهقدصب ةعطاق

 هقالخأ دهاش نم فيكف ءهلئامش درجمب قدصلاب هل دهشي ناكف .باذك

 اما



 امنإو .هدراومو هرداصم عيمج يف ءملسو هيلع هللا ىلص .هلاوحأ سرامو

 ةالصلا هيلع هقدصل هيلو قالخألا ٌنساحم َفَرْعَتل هقالخأ ضعب اندروأ

 وهو «كلذ عيمج هللا هاتآ ذإ ءهللا دنع ةميظعلاهتناكمو هبصنم وّلعو مالسلاو

 ملو ءّبتكلا علاطي ملو ملعلا سِراَمُي مل ّيمأ لجر ملسو هيلع هللا ىلص

 ًاميتي بارعألا نم لاَهَجلا رهظأ نيب لزي ملو ءملع بلط يف طق رفاسي
 قالخألا نساحم ملسو هيلع هللا ىلص هل لصح نيأ نمف ءافعضتسم ًافيعض

 نع الضف ,مولعلا نم هريغ نود ءطقف الشم هقفلا حلاصم ةفرعمو «بادآلاو

 حيرص الول «ةوبنلا صاوخ نم كلذ ريغو هبتكو هتكئالمو ىلاعت هللا ةفرعم

 هللا ىلص هل نكي مل ولف ؟كلذب لالقتسالا رشبلا ةوقل نيأ نمو ؟يحولا

 هتايآ نم رهظ دقو ءةيافك هيف ناكل ةرهاظلا رومألا هذه الإ ملسو هيلع

 9 ا و هس

 .«لصخم هيف بيرتسُي ال ام ملسو هيلع هللا ىلص هتازجسعمو

 مث هلاوقأ يف مث هلاوحأ يف رظني نم ةوابغب مِظعاف :اهرخآ يف لاقو «ملسو - . 1" ١ ِ .٠

 .نآلا ىلإ هعرش رارمتسا يف مث .هتازجعم يف مث هقالخأ يف مث هلاعفأ يف

 دعيو هرصع يف هل كولملا ناعذإ يف مث . ملاعلا ٍراطقأ يف هراشتنا يف مث

 يف كلذ دعب ىرامتي مث ءملسو هيلع هللا ىلص همتيو هفعض عم « هرصصع

 ءرّدصو درو ام لك يف هّعبتو هقّدصو هب نمآ نم قيفوت مظعأ امو .هقدص

 لاوحألاو لاعفألاو قالخألا يف هب ءادتقالل اَنَقِفَوُي نأ ىلاعت هللا لأسنف

 . يلازغلا مالك .ها (هدوحح ةعسو هئمب لاوقألاو

 د6 #

 1م



 لصف

 :«ءافشلا« يف ىلاعت هللا همحر يكلاملا ضايع يضاقلا مامإلا لاقو
 ةعاربو ءهريِس ديمحو هرثأ ليمج نم هانمدق ام فصنملا لمأتملا لمأت اذإو»

 هلاح دّماشو .هلاصخ عيمجو هلامك ةلمجو ءهملحو هلقع ةحاجرو «هملع
 يف هقّدصو ءملسو هيلع هللا ىلص هتوبن ةحص يف ارمي مل ءهلاقم ٌباوصو

 هيلع هللا ىلص هب ناميإلاو همالسإ يف دحاو ٌريغ اذه ىفك دقو «هتوعد
 :ملسو

 مالس نب هللادبع نأ مهديناسأب امهريغو عناق نباو يذمرتلا نع انيورف
 تنبَتْسآ املف «هيلإ َرظْنأل هتثج ةئيدملا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا َمِدَق :لاق

 امل ًادامض نأ هريغو ملسم ىورو .باَّذَك هجوب سيل ههجو نأ تفرع ةهجو

 ةنيعتسنو لمحن هلل دمحلا نإ» : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف هيلع دفو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءُهل ّيداه الف لِلْضُي نمو هل لضم الف هللا هِدْهَي نمف

 كتاملك يلع ْدِعَأ :هل لاق (هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال هدحو

 .ٌكعيابأ كدي تاه ءرحبلا ٌسوماق ّنغلب دقلف ءالؤه

 ىأر هنأ ربخأف «قراط :هل لاقي اًنم لجر ناك :دادش نب عماج لاقو

 .كشي مل )١(

 الذل



 :انلق ؟هنوعيبت ءيش مكعم له :لاقف ءةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 هماطخيب ذخأف .رمت نم ًاعْسَو اذكو اذكب :انلُق ؟ْمَكِب :لاق «ريعبلا اذه

 ةنيعظ انعمو ؟وه نم يردن ال لجر نم انعب :انلقف ةنيدملا ىلإ راسو
 ال ردبلا ةليل رمقلا َلثم لجر هجو تيأر «ريعبلا نمثل ةنماض انأ :تلاقف
 ىلص هللا لوسر ٌلوسر انأ لاقف رمتب لجر ءاجف انحبصأف . مكب سيخ

 ىتح اولاتكتو ءرمتلا اذه نم اولكأت نأ مكرمأي ءمكيلإ ملسو هيلع هللا
 .انلعفف .اوفوتست

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هغلب امل :َناَمْع ِكِلَم يَدنلَجلا رب يفو

 يبنلا اذه ىلع ينلد دقل هللاو :يتدنلجلا لاق «مالسإلا ىلإ هوعدي ملسو

 لوأ ناك الإ رش نع ىهني الو هب ٍظخآ َلوأ ناك الإ ريخب رمأي ال هنأ يمآلا

 رجب دهعلاب ىفيو ءرَجبضي الف بلغُيو ءرطبَي الف ٍبلِغَي هنأو ءهل كرات

 ءّىِضُي اَهتيَ ُداَكيِ) : ىلاعت هلوق يف هيوطفن لاقو . يبن هنأ دهشأو ءدوعوملا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل ىلاعت هللا هبرض لّكم اذه ."ُنَ َُسَسْمَت مَلْرَلَ
 نب هللادبع لاق امك ءانآرق لتي مل نإو هتوبن ىلع لدي, هّرظنم داكي :لوقي
 : هنع هللا يضر ةحاور

 .ها .«رّبخلاب كيبني ُهرظنُم ناكل .ةنيبم تايآ هيف نكت ملول»

 . ضايع مالك

 .ًاعاص نوّبس هرادقم لايكم :قّسولا )١(

 .ردغي آل : سيخي الو .ثكتو ردغ :دهعلاب سا 25

 .اله ةيآلا رونلا ةروس (5)
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 لصف

 يف ىلاعت هللا همحر يفنحلا مامهلا نب نيدلا لامك مامإلا لاقو
 ةرابع نم ليلق ءيش عم «ةرخآلا يف ةيجنملا لئاقعلا يف ةرياسملا)» : هباتك

 : ىلاعت هللا همحر يعفاشلا فيرش يبأ نبا نيدلا لامك مامإلل اهحرش

 نأ دهشن : ماسو هيلع هلا ىلص دمحم اني ةوبن تابثإ يف رشاملا ىلصألا»

 ًامتاخ «قحلا نيدو ىدهلاب نيعمج أ قلخلا ىلإ هلسرأ هللا لوسر ًادمحم

 ىعّدا ملسوأ هيلع هللا ىلص هنأل «عئارشلا نم هلبق امل ًاخسانو «نييبنلل

 لمتحي ال يعطقف ةّوبنلا هاوعد امأ .هاوعدل ًاقيدصت ةزجعملا رهظأو ةوبنلا
 ةنورقم ةداعلل ةقراخن رومأب ىتأ هنألف ةزجعملل هراهظإ امإو «كيكشتلا

 الو . ىلاعت هللا نع هيعدي اميف هقدصل ًانايب اهلعج ىنعمب «ةوبنلا ىوعدب
 امم تناك امل اهنأ قدصلا ىلع اهتلالد هجوو .كلذ الإ ةزجعملاب ينْعَن

 ىلع نيب اهلعج امهمف ىلاعتو هناحبس هلل ًالعف الإ نكت مل قلخلا هنع زجعي
 ًاقفاوم ىلاعت هللا هدجوأف ءيّدَحَتلا ىنعم وهو هللا نع لقني اميف هقدص
 كلذو «ىلاعت هللا نم هل ًاقيدصت لاق ام ٍتفَو ىلع ُداجيإلا كلذ ناك ءهلوقل
 مئاقلا قيدصتك - ةوبنلا ىوعد ٍقفو ىلع قلاخلا داجياب - لوسرلل قيدصتلا

 موق ىلع البقم مئاقلا كلذ نوك لاح ايندلا كولم نم كِلَملا يدي نيب

 يعّدملا كلذ ناف ءمهيلإ كلملا كلذ ٌلوسر هنأ يعّدي كلملا ةرضحب
 تلقن اميف ًاقداص تنك ْنِإ هل لسرملا كلملل لاق اذإ كلملا نع ةلاسرلا
 «لعفف ؛كتداع فالخ ىلع كريرس ىلع مقف ءالؤه ىلإ ةلاسرلا نم كنع
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 .ٌتقدص .كلملا يأ ءهلوق ةلزنمب هقدص هنأب يعطق ٌملع نيرضاحلل لصح

 تازجعملا نم ملسو هيلع هللا ىلص انيبنل ىلاعت هللا هرهظأ يذلاو
 هللا ىلص اهيلع رمتسا يتلا هسفن يف هلاح مث .نآرقلا اهمظعأ ىرومأ ةثالث
 ةيملعلا تالامكلا نمو فاصوألا فيرشو قالخألا ميظع نم ملسو هيلع

 ام مث .هبِّذه ًاميكح الو .هبّدأ ًامّلعم بحصي مل هنأ ٍةميمض عم «ةيلمعلاو
 ميلستو «نيتقرف هل رمقلا قاقشناك تاداعلل قراوخلا نم هيدي ىلع رهظ

 يذلا عذجلا ٍنينحو ؛هيلإ رجشلا يعسو ءاهدعبو ةوبنلا لبق هيلع رجحلا
 هعباصأ نيب نم ءاملا عبنو ءهنع ربنملا ىلإ لقتنا امل هيلع بطخي ناك
 نم اهُددَعو مهّددع ريثكلا لبإلاو موقلا برُشو رضح نمم ةدهاشملاب
 ًافلأ اوناكو ةيبيدحلا يف هُرثبلا تحّرن ام دعب هيف جم يذلا ليلقلا ءاملا
 نم ءافلأ اوناكو «ةحلط يبأ ثيدح يف امك ريفغلا ّمجلا .لكأو «ةثامعبرأو
 حمص دقو .ةمومسم اهنأب ةيوشملا ةاشلا ٍرابخإو .دحاو لجر اهلكأي صارقأ
 امم كلذ ريغو لكؤُي وهو ماعطلا حيبست نوعمسي اوناك مهنأ يراخبلا يف

 .فينصتلاب درفا

 ال يأ .ةزجعم ال ةوبنلل ةمالع اهنإ :هذه ضعب يف يليهسلا ٌلوقو

 يأ .كاذب سيل ةوبنلا ىوعدب اهنارتقا مدع ىلع ٌءانب كلذب ةزجعم يمست
 كلذ هيلع بحسنا ةوبنلا ىعذا امل ملسو هيلع هللا ىلص هنإف .لوبقمب سيل

 هنأك ىلاعت هللا هافوت نأ ىلإ اهئادتبا نيح نم ةوبنلا ىوعد هيلع بحسنم وهف
 هنارتقال .ةزجعم ناك قراوخلا نم هل عقو ام لكف اهفنأتسي ةعاس لك يف

 «قلخلا ىلإ هللا لوسر ينإ :ةعاس لك يف لوقي هنأكو ءامكح ةوبنلا ىوعدب
 .يفدص ليلد اذه :ةداعلل قراخ هيف عقو تقو لك يف لوقي هنأكو

 ايعأ يذلا نامزلا لوط ىلع ةيقابلا ةيلقعلا ةزجعملا وهف نآرقلا امأو

 .اهؤام راغو تّهج رثبلا تحزنو .لفت : جم )١(

 امك



 امف ملسو هيلع هللا ىلص هلاح امأو .هتغالبو هبولسأ ةبارغو هتلازجب غيلب لك

 يف ٌرمعلا ينفأ ول يتلا ةفيرشلا قالخألاو ةميركلا بادآلا نم هيلع رمتسا
 :ملسو هيلع هللا ىلص هل تلصح امك كلذك لصحت مل سفنلا بيذهت
 هتعفر مامت دعب .ءافعضلل ملسو هيلع هللا ىلص هنم عضاوتلا مامتو ملحلاك

 ةلباقمو ءهيلإ ءيسملا نع رادتقالا عم وفعلاو ءربصلاو هل قلخلا ٍدايقناو

 هللا نم فوخلا ٍةدشو ءايندلا يف دهزلا مامتو ءدوجلاو ,ةنسحلاب ةئيسلا

 يفو حيرلا تفصع اذإ ديدشلا ٌفوخلا كلذ هيلع رهظيل هنإ ىتح «ىلاعت

 «هريغو فوسكلا نم ةيوامس ضراوع اهيف ضرعت يتلا تاقوألا نم هوحن
 :ةنامآلا ٍءادأو ءدعولاب ءافولاك :ةفيرشلا ةميركلا قالخألا نم ركُذ ام وحنو

 هيلع هللا ىلص ناك دقف ,كلسلا اذه يف ْمِظَتْنَي امو ءءايحلاو ءمحرلا ٍةلصو

 ةبانإلاو ةبوتلا ٍديدجتو هركف ماودو اهنم لك يف ًاماقم ٍتلخسلا ىلعأ ملسو
 هرظني رغصتسيف ٌردق هئايربكو هللا لالج نم هل ادب املك «ةرم نيعبس مويلا يف

 هتعاطو ؛ةميظعلا تاماعنإلا كلت ىلع ىلاعت هركشب مايقلا نم هيف وه ام هيلإ

 ةفرعم هيلع تلوتسا نمل الإ عقي ال امم اهظوظحو سفنلا ىوه نع ٌغارفلاو
 رصتنا ام ملسو هيلع هللا ىلص هنإ ىتح ءهسفن يف دهز ىتح ىلاعت هللا

 راتخا الإ نيرمأ نيب َرْيُخ امو .ىلاعت هللا ْمْرُح َكَهَْنُت نأ الإ طق هسفنل

 ههجو ةدهاشم دنع َجَتْحَي مل قحلل ًابلاط هآر نم نإ يرمَعّلو ءامهَرَسُيأ

 ؛هتريرس ءافصو هتجهل قدصب ةكرابملا هتعلط ةداهش روهظل هريغ ىلإ ميركلا

 تملع ههجو تيأر نإ الإ وه امف «مالس نبا هللا دبع قحلل داترملا لاق امك

 .«باذك هجوب سيل هنأ

 :اهب هحدتمأ ةديصق يف تلقو» : مامهلا نبا لاق

 رلازنلا ضعب ىوهلا ٌتلزانو ًاهجو هنم كماحإ ٌتظحلا اذإ

 لاثم يف لئاضفلا ٌعومجمو ُأَّرَط ٌصالخإلاو ٌقدصلا تدهش

 اما/



 :ًاضيأ تلق ىرخأ ىفو

 ارجفهنم ُمَطْسَي حلا َتْدِهَش ًاهجو هنم كظاحل ٌتظحلا اذإ

 ارْفْظُطقًامويهنمُتَقَرَأ ٌنِإام سفنلا ظورظح نعايِلَح

 هميش ليصافتو .اهل ًادبع ًاقيقر هتلعج ام يأ :تقّرأ ام ىنعمو
 .اهيفوتست الو اهيف فّلؤُت تادّلجم يعدتست ملسو هيلع هللا ىلص ةميركلا

 ًاملع نوملعي ال موق نيب أشن ملسو هيلع هللا ىلص هنأب ملعلا عم هلك اذه

 مهتادوبعم .هيف نولاغتيو ٌباجعإلاو ءهيلع نوكلاهتيو ٌرخفلا نوري ءاَبَدأ الو

 دّدرت باتكلا لهأ نم اربح ىلإ مهنع جرخ هنأ هنع رّثوُي مل ءسفنلا ظوظح
 نيب رمتسا لب ءهب بذهتيل هيلع لوَع ميكح ىلإ الو ءهنم ملعتيل هيلإ
 هللا ىلص هئاقب عم «ةغلاب ةمكحو عساو ملع رهظمب رهظ نأ ىلإ مهرهظأ
 .هناهربل رهظأو هنأشل ٌرهبأ كلذو ءبتكي الو أرقي ال هتيّمأ ىلع ملسو هيلع

 ةفلاس نورق رابخأ نم ةيضام تابيغم نع ملسو هيلع هللا ىلص ربخأو

 دارفأ ىلإ فلتخاو ,بتكلا سرام نم الإ اهيلع علطي ال ةيلاخ ممأو لاوحأو

 نم نينئاكلا كئلوأ يف ةفرعملا ةعس ةردنل ملعلاب نامزلا كلذ يف مهيلإ راشي

 ,كلذ نم هدنع نئاكلا ريسيلاب  هلخُب يأ  مهذحأ ةّنض عم ,باتكلا لهأ
 هلأسي ام ًاريثك باتكلا لهأ ناك دق لب .دحأل هنم ءيش ميلعتب ٌحَمْسَي الف
 ةصقك كلذ نّيبي ام نآرقلا نم هيلع لزنيف ءيش نع مهنم ُددعلا وأ ٌدحاولا

 هابشأو هنباو نامقلو .فهكلا باحصأو .هتاوخإو فسويو ءرضخلاو ىسوم

 هقدص امم ىسومو ميهاربإ فحصو روبزلاو ليجنالاو ةاروتلا يف امو كلذ

 )١( ملاعلا : ءاحلا ححتفب ءربحلا .

1848 



 . هبيذكت ىلع اوردقي ملو لاهي ءاملعلا هيف

 لثم ءربخأ امك تعقوف ةلّبقتسم ٍرومأ نع ملسو هيلع هللا ىلص ربخأو
 ضزألا ىَندَأ يف مورلأ َتّبِلُع ملآ» سراف مهتبلغ امل مورلا يف ىلاعت هلوق

 ٌنْلْخْدَتَل» : ىلاعت هلوقو .4َنيِنِس عضب يف َنوُبِلْعَيَس ْمهَلَع ِدْعَب ْنم ْمُهَو
 اونَمآ َنيِذّلأ هلآ َدَعَرط : ىلاعت هلوقو ”4َنيِنِمآ هللآ َءاَش نإ َماَرَحْلا َدِجْسَمْل

 ْنِم َنيِذْلآ َفَلْحَتْسآ امك ضزألا يف ْمُهفِلْخَتْسَيل ِتاَحِلاصلآ اوُلِمَعَو ْمُكَنِم
 ْموِفوَح دعب نم ْمُهّنل دلو ْمُهَل ىصَمآ يذلا مهند ْمُهل َنْكَْبلَو ْمُهِ
 ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن بتبث اذاو .لاق امك اذه عيمج ناكف .“ه4انما

 نمو ءملسو هيلع هللا ىلص هب ربخأ ام لك توبثل ءايبنألا رئاس ةوبن تتبث

 مالك ها .«مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع ءايبنألا رئاس ةوبن كلذ ةلمج
 .لامكلا
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 لصف

 يف ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةيميت نب دمحأ سابعلا وبأ مامإلا ناقو

 ةعبرأ وهو .«حيسملا نيد لَّدب نم ىلع درلا يف حيحصلا باوجلا» هباتك

 .تايآ نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةريسو» :تلقن هنمو ,.تادلجم
 هتمأ ُملعو ءهتايآ نم هتمأو ءهتايآ نم ٌةتعيرشو ٌهلاعفأو هلاوقأو ةقالخأو
 ىوعدب هقدص يأ كلذو .هتايآ نم هتمأ يحلاص ٌةماركو ءهتايآ نم مهئيدو

 نأ ىلإ ثعب نيح نمو .ثعب نأ ىلإ دلو نيح نم هتريس ربدتب رهظي  ةوبنلا
 ضرألا لهأ فرشأ نم ناك هناف ءهلضفو هلصأو هدلبو هبسن ٍربَدَتو تام

 ِتأَي ملف ٌباتكلاو ةوبنلا هتيرذ يف هللا لعج يذلا ميهاربإ ةلالس نم .ابسن

 ركذو «قاحسإو ليعامسا نينبا هل لعجو ءهتيرذ نم الإ ميهاربإ دعب نم يبن

 ملو «ليعامسإ دلو نم نوكي امب ةاروتلا يف رّشبو ءاذهو اذه ةاروتلا يف
 هيلع هللا ىلص هريغ تاوبنلا هب ترشب اميف رهظ نم ليعامسإ دلو يف نكي

 نم مث مهنم ًالوسر مهيف ثَعْبِي نأب ليعامسإ ةيرذل ميهاربإ اعدو .ملسو
 مأ ةكم نمو شيرق ةوفص مشاه ينب نم مث «ميهاربإ ينب ةوفص شيرق
 لزي ملو ءهجخ ىلإ سانلا اعدو ميهاربإ هانب يذلا ٍتيبلا ٍدلبو ىرقلا

 .فصو نسحأب ءايبنألا بتك يف ًاروكذم .ميهاربإ ٍدهع نم ًاجوجحم

 لزي مل «ةأشنو ًةيبرت سانلا لمكأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ملظلاو شحاوفلا كرتو قالخألا مراكمو لدعلاو ربلاو قدصلاب :ًافورعم
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 ةوبنلا لبق هفرعي نم عيمج دنع كلذب هل ًادوهشم ءمومذم فصو ّلكو

 يف الو هلاعفأ يف الو هلاوقأ يف ال هب ٌباَعُي ءيش هل ْفَرْعُي ال ءاهدعبو

 هتروصو ُهَقْلَُح ناكو .ةّشحاف الو ٌملظ الو طق ٌةبذك هيلع برج الو هقالخأ

 ,نم ا ناكو .هلامك ىلع ةّنادلا نساحملل اهعمجأو اهّمتأو رّوِصلا لمكأ نم

 ؛ليجنالاو ةاروتلا باتكلا لهأ هفرعُي ام مه الو وه ال فرعُي ال نيم موق

 لمك نأ ىلإ ةوبن عدي ملو ءاهلهأ سلاج الو سانلا مولع نم ًائيش ائيش أرقي ملو

 عمسيي مل مالكبو ءاهمظعأو رومألا بجعأ وه رمأب ىتأف ءةنس نيعبرأ هل هللا

 ُفِرْعَي نم هموقو هدلب يف نكي مل رمأب ربخأو ءهريظنب نوزخآلاو نولوألا

 نم رصع يف الو راصمألا نم رصم يف ال هدعب الو هلبق فرعي ملو .هلثم

 نم ىتأ نم الو :هروهظك رهظ نم الو هب ىتأ ام لثمب ىتأ نم راصعألا
 نم لمكأ ٍةعيرش ىلإ اعد نم الو ءهب ىتأ ام لثمب تايآلاو بئاجعلا

 ٍةوَقلاو ديلاو ةجحلاو ملعلاب اهلك نايدألا ىلع ُهنيد رهظ نّم الو «هتعيرش
 .هروهظك

 ةسايرلا لهأ هبّذَكو ءسانلا ءافعض مهو ءايبنألا عابتأ هعبتأ هنإ مث
 رافكلا ناك امك .قيرط لكب هعبتا نم كالهو هكاله يف اوعسو «هوداعو

 مل هناف ةبهرل الو ةبغرل هوعبتي مل هوعبتا .نيذلاو .مهعابتأو ءايبنألاب نولعفي
 ناك لب «؛فيس هل ناك الو ءاهايإ مهيلوُي ٌتاهج الو مهيطعي لام هدنع نكي

 نورباص مهو ىذألا عاونأب هئابتأ اًوذآ دقو .هئادعأ عم هاجلاو لاملاو فيسلا

 ناميإلا ةوالح نم مهبولق طلاخ امل مهنيد نع نودتري ال نوبستحم
 مسوملا يف عمتجتف ميهاربإ دهع نم برعلا اهجحي ةكم تناكو «ةفرعملاو

 ام ىلع ًارباص هللا ىلإ مهوعديو ةلاسرلا مهغلبي مهيلإ جرخيف «برعلا ٌلئابق
 نأ ىلإ «ءضرعملا ضارعإو «ىيفاجلا ءافجو ,بذكملا بيذكت نم هاقلي

 ءهوفرعو مهنم هرابخأ اوعمس دق .دوهيلا ناريج اوناكو برقي لهأب عمتجا
 دق اوناكو ٌدوهيلا هب' مهربخت يذلا رظَتنُملا يبنلا هنأ اوملع مهاعد املف
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 عضب يف رهظو رشتنا دق ناك هّرمأ َّنِإَف ,هتناكم هب اوفرع ام هرابخأ نم اوعمس
 ىلعو مهدلب ىلإ هباحصأ ةرجهو هترجه ىلع هوعيابو هب اونماف «ةنس ةرشع
 نورجاهملا هياحصأو ةنيدملا ىلإ هعبتا نمو وه رجاهف .هعم داهجلا
 راصنألا نم ًاليلق الإ ةبهرب الو ةيويند ةبغرب نمآ نم مهيف سيل راصنآلاو
 . مهضعب مالسإ َنَسَح مث رهاظلا يف اوملسأ

 لمكأ ىلع هللا رمأب ًامئاق لزي ملو هب رمأ مث داهجلا يف هل نذأ مث
 ٌملظ الو ٌةدحاو ةبِذَك هل ظفحُي ال ءءافولاو لدعلاو قدصلا نم اهمتأو ةقيرط
 عم ,.دهعلاب مهافوأو مهلّدعأو سانلا ٌقدصأ ناك لب ؛دحأب رّذغ الو دحأل

 ةلقو ءرقفو ىنغو .فوخو نْمأو «ملسو برح نم هيلع لاوحألا فالتخا
 كلذ ىلع وهو .ةرات هيلع ودعلا روهظو مرات ٌودعلا ىلع هروهظو «ةرثكو

 برعلا ضرأ عيمج يف ةوعدلا ترهظ ىتح ءاهمتأو قرطلا لمكأل مزال هلك
 «قولخملا ةعاطو ناهكلا رابخأ نمو .نائوألا ةدابع نم ةءولمم تناك يتلا

 ةرخآ نوفرعي ال ؛ماحرألا ةعيطقو ةمرحملا ءامدلا كفسو «قلاخلاب رفكلاو

 ّنِإ ىتح :مهّلضفأو مهلدعأو مهتيدأو ضرألا لهأ ٌملعأ اوراصف ءاداعم الو
 لضفأب حيسملا اوبحص نيذلا ناك ام :اولاق ماشلا اوُمِدَق مهوأر امل ىراصنلا

 فرعي .مهريغ راثآو ضرألا يف مهلمعو مهملع راثآ هذهو ءءالؤه نم

 .نيرمألا نيب ام قرف ٌءالقعلا

 مهميدقتو هل قلخلا ٍةعاطو هرمأ روهظ عم ملسو هيلع هللا ىلص وهو
 الو ةأش الو ارانيد الو امهرد فلخي ملو تام لاومألاو سفنألا ىلع هل

 نم ًاعاص نيثالث ىلع يدوهي دنع ةنوهرم هعْرِدو هحالسو هتلغب الإ «ًاريعب

 يف هفرصي يقابلاو هلهأ ىلع هنم قفنُي راقَع هديب ناكو .هلهأل اهعاتبا ريعش
 وهو .كلذ نم ًائيش ُهتثرو ذخأَي الو ءثروي ال هنأب مكحف نيملسملا حلاصم

 لوطي ام تاماركلا نونفو تايآلا بئاجع نم هيدي ىلع رهظُي تقو لك يف
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 نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأيو ءنوكي امو ناك ام ربخب مهربخيو ءهفصو

 ًائيش ةعيرشلا عرشيو «ٌتئابخلا مهيلع ّرَحُيو ؛تابيطلا مهل لحي ركنملا
 ةعيرش لمكأ هتعيرش تءاجو هب تعب يذلا هئيد هللا لمكأ ىتح .«ءيش دعب
 لوقعلا فرعت ٌركنم الو «هب َرْمَأ الإ فورعم هنأ ٌلوقعلا فرعت فورعم نبي مل
 نع ىهن الو هب رمأي مل هتيل :ليقف ءيشب رمأي مل ءهنع ىَهَن الإ ركنم هنأ

 مُرُح امك اهنم ًاثيش ْمُرَحُي مل ٍتابيطلا ّلحأو ءهنع ةني مل هتيل :ليقف ءيش
 عّمجو «هريغ هّلحتسا امك ًائيش اهنم َلِحُي مل ٌتئابخلا مّرحو «هريغ عرش يف
 ريخلا نم عون روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف ركذي الف ممألا هيلع ام نساحم
 هجو لمكأ ىلع هب ءاج دقو الإ رخآلا مويلا نعو ةكئالملا نعو هللا نع

 ءيلدعل ٌباجيإ بتكلا كلت يف سيلف بتكلا هذه يف تسيل ءايشأب ربخأو
 ءاج دقو الإ ؛تانسحلا يف ٌبيغرتو « لئاضفلا ىلإ بدنو . لصفب ٌءاضقو
 . هنم ٌنسحأ وه امبو هب

 ممألا نم هريغ تادابعو اهعرش يتلا تادابعلا يف ٌبيبللا رظن اذإو

 هتمأو «عئارشلا رئاسو ماكحألاو دودحلا يف كلذكو ءاهناحجرو اهلضف رهظ

 ٌلضف رهظ ممآلا رئاس ملعب مهملع سيق اذإف «ةليضف لك يف ممألا لمكأ
 نم ُنيْذأ مهنأ رهظ مهريغب هلل مهتعاطو مهتادابعو مهنيد سيق نإو ؛مهملع
 ىلع مهربصو هللا ليبس يف مهداهجو مهتعاجش سيق اذإو ءمهريغ
 سيق اذإو .ًابولق مجشأو ًاداهج مظعأ مهنأ رهظ هللا ٍتاذ يف هراكملا
 نم مركأو ىخسأ مهنأ نّيبت مهريغب مهسفنأ ةحامسو مهلذبو مهءاخس

 مل ءاهب مهرمأ يذلا وهو ءاهوملعت هنمو ءاهولان هب لئاضفلا هذهو .مهريغ

 ةعيرش ليمكتب حيسملا ءاج امك «هليمكتب وه ءاج باتكل نيعبتم هلبق اونوكي
 اهضعبو ةاروتلا نم اهّضعب مهمولعو حيسملا عابتآ لئاضف تناكف ءةاروتلا

 هلعب نمَم اهضعبو حيسملا نم اهضعبو تاوبثلا نم اهضعبو روبزلا نم

 ىتح مهريغو ةفسالفلا مالكب اوناعتسا دقو «نييراوحلا دعب نمو نييراوحلاك
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 هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ امأو .هنم تسيل ًارومأ حبسملا نيد يف اولخدأ

 ىسيعو ىسومب اونمآ ام مهتماع لب ءًباتك نوؤرقي هلبق اونوكي ملف ملسو
 اونمؤي نأ مهرمأ يذلا وهف ,هتهج نم الإ روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاو دوادو

 نأ مهاهنو ءهللا دنع نم ةلزنملا بتكلا عيمجب اوٌرقُيو «ءايبنألا عيمجب

 نم نيدلا نم ًائيش اوذخأي نأ نوّلحتسي ال ِهْتَمْأو ءلسرلا نم دحأ نيب اوقرفي
 اوعرشي الو .ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ةعدب اوعدتبي الو .هب ءاج ام ريغ

 مهممأو ءايبنألا رابخنأ نم مهيلع هّصق ام نكل للا هب نذأي مل ام نيدلا نم
 اوملعي مل امو ءهوقّدص مهدنع امل ًاقفاوم هلهأ هب مهثذح امو ءهب اوربتعا

 يف لخدأ نمو هربّذك لطاب هنأ اوفرع امو «هنع اوكسمأ هبذك الو هقدص

 ناك مهريغ وأ نانويلا وأ سرفلاو دنهلا ةفسلفتم لاوقأ نم هنم سيل ام نيدلا

 باحصأ هيلع ناك يذلا نيدلا وه اذهو ءعادتبالاو داحلإلا لهأ نم مهدنع

 نيذلا نيّدلا ٌةمثأ هيلع يذلا وهو «نوعباتلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 جرخ نمو .مهتّماعو نيملسملا ةعامج هيلعو ,قدص ناسل ةمآلا يف مهل
 ةنسلا لهأ بهذم وهو «ةعامجلا دنع ًاروحدم ًامومذم ناك كلذ نع
 ىلص يبنلا مهيف لاق نيذلا .ةعاسلا مايق ىلإ نورهاظلا مهو ؛ةعامجلاو

 نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ ىتمأ نم ةفئاط لازي الد : ملسو هيلع هللا

 .«ةعاسلا موقت ىتح 0 نم الو مهفلاخ

 وه يذلا لصالا اذه ىلع مهقافتا عم «نيملسملا ضعب عزانت دقو

 ناك لصالا اذه فلاخ نمو ًاصوصخ دمحم نيدو ًامومع لسرلا نيد

 عقانلا ملعلاب هلسر لسرأ ىلاعتو هئاحبس هللاو ءًامومذم ًادحلُم مهدنع

 امنإو «ةرخآلاو ايندلا ةداعس هل لصح لسرلا عبتا نمف .حلاصلا لمعلاو

 هللا ثعب اّمَلو .ًالمعو ًاملع ءايبثألاو قحلا عابتا يف رّصق نم عدبلا يف لخد

 نوملسملا هنع كلذ ىقلت قحلا نيدو ىدهلاب ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ هيلع حلاص لمعو عفان ملع لكف ءهتمأ
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 ملسو هيلع هللا ىلص هتمأ نأ لقاع لكل رهظي ام عم .مهيبن نع هوذخأ

 يف لامك لك نأ مولعمو ةيلمعلاو ةيملعلا لئاضفلا عيمج يف مالا لمكأ

 هيلع هللا ىلص هنأ يضتقي اذهو . مّلعملا لصألا نم وهف مّلعتملا عرفلا

 يرورضلا ملعلا ٌبجوت 7 رومألا هذهو .ًائيدو ًاملع سانلا لمكأ ناك ملسو

 مالك ىهتنا .”4ًاعيمج مكيلإ هللا ٌلوسر ينإ» :هلوق يف ًاقداص ناك هنأب
 , ةيميث نبا

 داع دع

 )١( ةيآلا فارعألا ةروس 164 .
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 لصف

 ليبس ال هنأ ملعا» :«ةيندللا بهاوملا» يف ينالطسقلا مامإلا لاقو

 ىلاعت هللا هضافأ امم ةرطق وأ ءهفراعم ٍراحب نم ةطقنب ةطاحإلا ىلإ دحأل

 هللا هحنم ام تلمأت اذإ تنأو .ملسو هيلع هللا ىلص ِهفِراَوَع بئاحس نم هيلع

 هتريس ٍنسحو « مكحلا عئادب نم هب هّصخو ءملكلا عماوج نم هب ىلاعت

 ةرئاّذلا .عئارشلاو ءقدئابلا ممآلاو ,ةفلاسلا نورقلا ءابنأب هئابنإو هثيدح نمو

 هتاوخإ عم فسويو ءرضخلا عم ىسوم ربخو «مهموق عم ءايبنألا صصقك

 رادلا ٍرابخأو قلخلا ٍءدبو «ءكلذ ٍهابشأو «نينرقلا يذو فهكلا باحصأو

 ٍراهظإو «ىسومو ميهاربإ بفحصو روبزلاو ليجنالاو ةاروتلا يف امو ءةرحآلا

 موتكمب همالعإو «مهريس تاعّدوتسمو مهمولع رارسأو مهممأو ءايبنألا لاوحأ

 ملو ءاهب ءاملعلا هيف هقّدص امم كلذ ٍريغو .مهبتك تانّمّضُمو مهعئارش

 نم هضافأ امع للضف .كلذل اونعْدَأ لب ءاهنم رّكذ ام بيذكت ىلع اوردقي

 ججحلا قرط ىلع هيبنتلاو مكحلاو ظعاوملاو ٍمّيَشلاو بدألا نساحمو ملعلا

 ىلإ ةراشإلاو «تاحضاولا ةلدألا نيهاربب ممألا قرف ىلع درلاو «تايلقعلا

 ةغللاك ءًةجح اهيف هتراشإو «ةودُق اهيف هّمالك اهلهأ ذختا يتلا مولعلا نونف

 ةيلقعلا تايسايسلاو ةيعرشلا ماكحألا نيناوقو ةيبرعلاو نايبلاو يناعملاو

 نونفو مولعلا بورض نم كلذ ريغ ىلا «ةيبلقلا قئاقحلا ٍفراوع ٍفراعمو
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 كلذ ريغو .باسحلاو «'ايؤرلا رْبَعو ٌبطلاك ءهتمأ حلاصمل ٍةلماشلا فراعملا

 ةالصلا هيلع هقح يف بابلا اذه لاجَم نأب ّتيضق َّدَحُي الو ّذَعُي ال امم

 ال رخاز هفراعمو هملع رحب نأو ىالدألا هِداَفَن نود عطقنت «ٌدتمم مالسلاو

 هدادتما نوكي نأ نود رشب نم نوكي نأ ليحتسي كلذ نأو :«”ءالّدلا هردكت

 . ينالطسقلا مالك ه | «(ةيندللا اهبهاومو ةيهلالا ةردقلا راحب نم

 دنع دز هع

 )١( مالحألا ريسفت : يأ .

 .ولد اهدرفم : ءالّدلاو . ليلد اهدرفم : ءالدألا )ع0
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 لصف

 باتكلا لهأ ءاملع دحأ عم ميقلا نبا ةرظانم يف

 داز» هباتك يف ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ميقلا نبا نيدلا سمش مامإلا لاق
 باتكلا لهأ ءاملع ضعب نيبو ينيب راد» ء«دابعلا ريش ىده يف داعملا

 ال : مالكلا ءانثأ يف هل تلقف ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ يف ةرظانم

 ٌبرلا يف نعطلاب الإ ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ةوبن يف ّحْنَقلا مكل متي
 هفسلاو ملظلا مظعأ ىلإ هّتبسنو هناحبس هيف حدقلاو ءىلاعتو كرابت

 . ؟كلذ انمزلي فيك :لاقف .ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت .داسفلاو

 , ىلاعت هدوجو راكنإو هدوحجب الإ مكل متي ال كلذ نم غلبأ لب :تلق
 يبنب سيل مكدنع ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ناك نإ هنأ كلذ ايو

 لوقتيو هللا ىلع يرتفي نأ هل اًيهت دقف .ملاظ كلم مكمعزب وهو «قداص
 ضرفَيو ءَلْلحُيو ٌمْرَحُي ىتح ٌرمتسيو كلذ هل ْممتُي مث .هلقي مل ام هيلع
 عابتأ لتقُيو .باقرلا برضَيو «للهلا ٌمسنَيو «ٌعئارشلا ٌعرشَيو «ضفارفلا
 هل متيو .مهيرارذو مهدالوأ منغيو مهءاسن يبسيو ؛قحلا لهأ مهو لسرلا

 ٌبرلاو هب هرمأ ىلاعت هنأو هللا ىلإ هلك كلذ بسنو ءضرألا حتف ىتح كلذ

 ءارتفالا يف ٌرمتسم وهو «لسرلا عابتأو قحلا لهأب ُلعْفَي امو هدهاشي ىلاعت
 هرمأ يلعُيو هّرصنيو هدّيؤُي هلك كلذ عم وهو .ةنس نيرشعو ًاثالث هيلع
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 هنأ كلذ نم ُغلبأو .رشبلا ةداع نع ةجراخلا رصنلا بابسأ نم هل نكمُيو
 ةراتو ءهئاعدب ةراث لب ءهسفن هنم ٍلعف ريغ نم هءادعأ كلهيو هتاوعد بيجي

 يضقُي كلذ عمو ملسو هيلع هللا ىلص هنم ءاعد ريغ نم هناحبس مهّلِصتْسي

 متأ ىلع هدعو هل ٌزجني مث «ليمج دعو ّلك هُدِعَيو '*اهايإ هلأس ةجاح لك هل

 ملظلاو ءارتفالاو بذكلا ةياغ يف مكدنع وهو اذه .اهلمكأو اهتنهأو هوجولا

 لطبأ نمم ملظأ الو ءكلذ ىلع رمتساو هللا ىلع بذك نمم بذكأ ال هناف

 يوه ديري امب اهليدبتو ضرألا نم اهعفر يف ىعسو ءهلسرو هئايبنأ عئارش

 ىلاعت هللاو ءًامئاد مهيلع هترصن ترمتساو .هلسر ابتأو هّبزحو هءايلوأ لتقو

 نع ربخي وهو .نيتولا هنم عطقي الو نيميلاب هنم ُذخأي الو هّزعي هلك كلذ يف
 يجوا لاق وأ ًايذك هللا ىلع ىرتفا نمم ملظأ ال هنأ هيلإ ىحوأ هنأ ىلاعت هبر

 رّشاعم مكمزليف هللا لزنأ ام َلثم ُلزنأس :باق نمو .ءيش هيلإ َحوُي ملو يل
 الو ملاعلل ٌمناص ال اولوقت نأ امإ :امهنم مكل دب ال نيرمأ ُدحأ هبّذك نم

 مظعأ هلباقو هيدي ىلع ذخأل ميكح ريدق ربدم عناص ملاعلل ناك ولو ريدم

 كلمب فيكف ءاذه ٌريغ كولملاب قيلي ال ذإ «نيملاظلل ًالاكن هلعجو «ةلباقم

 ال ام ىلإ ىلاعت برلا ةبسن : يناثلا ؟نيمكاحلا مكحأو تاومسلاو ضرألا

 ةرصنو «دابآلا َدبأ ًامئاد قلخلا لالضإو ملظلاو هفسلاو روجلا نم هب قيلي

 .هدعب نم هرمأ مايقو ءهتاوعد هتباجإو «ضرالا يف هل نيكمتلاو بذاكلا

 ىلع «نرق دعب انرق ةوبنلاب هل ةداهشلاو هتوعد راهظإو ءامئاد هتاملك ءالعإو

 نيمكاحلا مكحأ لعف نم اذه نيأف ءدانو عمجم لك يف ٍداهشألا سوُؤر
 هيف متنعطو ءَحْذَق مظعأ نيملاعلا بر يف متحدَق دقلف ؟نيمحارلا محرأو

 يف ماق نيباذكلا نم ًاريثك نأ ركنن ال نحنو ءةيلكلاب هومتركنأو «نعط ٌدشأ
 هيلع طلسي لب هتدم لطت ملو رمأ هل متي مل نكلو ,:ةكوش هل ترهظو دوجولا

 ةنس هذه .هتفاش نولصأتسيو هرباد نوعطقيو هرثأ نوقحميف «هعابتأو هلسر
 .اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإو ايندلا ٍتماق ذنم هدابع يف ىلاعت هللا
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 وأ ملاظ هْنِإ ٌلوقن نأ هللا داعم :َلاق مالكلا اذه ينم عمس املف :لاق

 ىفتقاو هقيرط كلس نم َّنأب رقي باتكلا لهأ نم بنصنم لك لب «ٌبذاك
 فيكف :هل تلق :لاق .ىرخآلا يف ةداعسلاو ةاجنلا لهأ نم وهف «هرثأ
 ةاجنلا لهأ نم هرثأ يفتقمو .مكمعزب باذكلا قيرط كلاس نوكي

 :ٌتلق .هيلإ لسري مل نكلو هتلاسرب فارتعالا نم ًاَدِب دجي ملف ؟ةداعسلاو

 بر ٌلوسر هنأب رابخألا هنع رتاوت دق وهو ءَّذب الو هقيدصت كمزل دقف

 هنيد ىلإ باتكلا لهأ اعدو ,مهّيمأو مهُيباتك «نيعمجأ سانلا ىلإ نيملاعلا

 َتِهّبَف لاق .ةيزجلاو ٍراعصلاب ٌّرقآ ىتح ءمهنم هنيد يف لخدي مل نم لتاقو
 هللاو كلذ ملعاف .ميقلا نبا ةرظانم تهتنا .«هروف نم ضهنو ٌرفاكلا

 . يداهلا
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 ليما





 ةمئاخلا

 هللأ ىلص هترايزو هب ةثاغتسالاو هتيحمو هميظعتو هتعاطو هب ناميوللا يف

 هللا همحر ضايع يضاقلل «عافشلا باتك» نم اهمظعم تصخل ملسو هيلع

 :بلاطم ةعبرأ ىلع لمتشت يهو « ىلاعت

1 





 لوألا بلطملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هتعاطو هب ناميإلا بوجو ىف

 متاخ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هتايآو هتوبن لئالدو هتازجعمب تبث دق

 لك ىلع هب ناميإلا بجيف «نيعمجأ نجلاو سنإلا ىلإ هللا لوسرو «نييبنلا

 هللا ىلص هنمز نم ناجلاو سنإلا عيمج مهو ءمهيلإ لّسرملا نم ٍدرف ٍدرف

 ."غوِلوُسَرَو هللاب اوئيآقط :ىلاعت هللا لاق .ةمايقلا موي ىلإ ملسو هيلع

 ادهاش َكاَتْلَسُرَأ انإِد : ىلاعت لاقو .ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ينعي

 هِلوُسَرَو هللاب اونماق» : ىلاعت لاقو ."4ِهِلوُسَرَو هللآب اونمؤتل ًاريِذَنو ًارشبمو

 ناميالاف .04َنوُدَعْهَت ْمُكَّلعل ُهوُعناَو ِِتَمِلَكَو للاب ُنِمْوُي يِذْلآ يمألآ بلآ

 الو هب لإ ناميإلا متي ال نيمتم بجاو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبلاب

 انِإَف ِهلوُسَرَو هللآب ْنِمؤُي ْمَل ْنَمَرل :ىلاعت هللا لاق ءهعم الإ مالسإلا حصي

 , هوه ريعس ني ٍرِفاَكْلِ اندَتعَأ

 )١( ةيآلا نباغتلا ةروس /.

 .9و 4 نيتيآلا حتتفلا ةروس (؟)
 ) )9ةيآلا فارعألا ةروس 168 .

 ) )5ةيآلا حتفلا ةروس ١0 .



 نع ءهنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع هحيحص يف ملسم ىور

 ىتح سانلا َلَتاَقا نأ تْرِماَ» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اومصع كلذ اولعف اذإف ءهب ٌتكج امبو يب اونمْؤُيو هللا الإ هلإ ال نأ اوُدَهْشَي
 ملسمو يراخبلا ةياور يفو .«هللا ىلع مهُباسحو ءاهقحب آلإ مهةامد ينم

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع

 ًادمحم َّنأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا ٌلتاقآ نأ ٌثرمأ» :لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هب ٌلاميإلاو .قباسلا ثيدحلا رخآ ىلإ .«هللا لوسر
 ,هلاق امو هب ءاج اميف هقيدصتو ءهل ىلاعت هللا ةلاسرو هتوبنب قيدصتلا وه

 عمتجا اذإف هللا لوسر هنأب ناسللا ةداهش كلذب بلقلا ٍقيدصت ٌةقباطمو

 هب ناميإلا مت ءناسللاب كلذب ةداهشلاب ٌقطنلاو بلقلاب هب قيدصتلا
 .ملسو هيلع هللا ىلص هل ٌقيدصتلاو

 اي» :ىلاعت هللا لاق دقف ءملسو هيلع هللا ىلص هتعاط بوجو امأو

 للآ اوُعيِطَأ لقط :ىلاعت لاقو .04ُهّلوُسَرَو هللآ اوُعيِطَأ اوئَمآ َنيِذّلآ اَهُيأ
 لاقو .54َنوُمَحْرُت ْمُكّلَعَل َلوُسَرلاَو هللآ اوُعبِطَأَوط : ىلاعت لاقو. «”َلوُسّرلاَو

 ْدقف لوُسَرلآ عطُي ْنَم8 :ىلاعت لاقو .4اوُدَْهَت ُهوُعيِطت ْنِإَو» :ىلاعت
 ُهْنَع ْمُكاَهَن اَمْو ُهوُدَحَف ُلوُسّرلَآ مكاتآ اًمَو» :ىلاعت لاقو .4هللآ َعاَطأ
 سف لا تع ريع عءاس عام عقمرا نم م همن 3-7
 معنا نيذلا عم كئلواف لوسرلاو هللا عطي نمو# : ىلاعت لاقو ."ه«اوهتناف

 كِئلوأ َنَسَحَو َنيِحِلاَصلآَو ٍءاَدّهْشلآَو َنيِقيَدَِصلاَو َنييبئلآ َنِم ْمِهْيَلَع هللآ

 )١( ةيآلا لافنالا ةروس 7٠١ .
 .اا7 ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟)

  )9ةيآلا نارمع لآ ةروس 175 .

 ) )4ةيآلا رولا ةروس 685.
 8١. ةيآلا ءاسنلا ةروس (5)

 ./ ةيآلا رشحلا ةروس (1)



 اًموط :ىلاعت لاقو .©"4اميِلَع كلب ىَفَكَو لنآ َنِم ُلْضَفْلا َكِلْذ ءاقيفَر
 نرقو «هتعاط هلوسر ةعاط لعجف ."4هللآ ِنْذِإِب َعاطُيِل لإ ٍلوُسَر ْنِم اَنْلَسْرَأ

 ءوسب هتفلاخم ىلع دعوأو .باوثلا ليزجب كلذ ىلع دعوو .هتعاطب هتعاط

 ةعاط :ةمئآلاو نورسفملا لاق .هيهن بانتجاو هرمأ لاثتما بجوأو .باقعلا

 لسرأ ام :اولاقو .هتعيرش نم هب ءاج امل ميلستلاو .هتنس مازتلا يف لوسرلا

 نع يراخبلا يورو .مهيلإ هلسرأ نم ىلع هتعاط ضرف الإ لوسر نم هللا

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ

 يريمأ عاطأ نمو ءهللا ىصع دقف يناصع نمو هللا َعاطأ دقف ينعاطأ نم»

 ,هتعاطب رمأ هللا ذإ ىلاعت هللا ةعاط نم لوسرلا ةعاطو .(ينعاطأ دقف

 .هل ةعاطو ىلاعت هللا رمأ امل لاثتما ملسو هيلع هللا ىلص هتعاطف

 ءادتقالاو هرماوأ لاثتماو هتنس ٍعلبتا ٍملسو هيلع هللا ىلص هتعاط نمو

 مكبرَحُي ينوُعبتأف هللآ َنوُبِحَت متلك نإ لفل :ىلاعت هللا لاق دقف ,هيدهب

 ءاضرو امهل هتعاط لوسرلاو هلل دبعلا ةبحمو .©74 ْمُكَبوُنُد ْمُكَل رِفْثَيَو لآ

 اوئمآق# : : ىلاعت لاقو هيلع هماعنإو هنع هوفع هل هللا ةبحمو ءايهنو ارمأ امب

 كلَ ُهوُحِبََأَو ِياَمَِكَ هللاب ُنِمْؤُي يِذّلآ بألا بلآ ٍهِلوُسَرَو شآب

 َرَجَش اَميِف َكوُمكَسُي يتخ َنوُنِمْؤُي آل َكِبَرَو الق : ىلاعت لاقو .04نوُذتِه

 أ ."4أاميإنت اوُمْلَسُيَو َتْيِضَق امم اجرح ْمِهِسْفْن يف اوُدِجُي آل مث ْمُهنيِ

 ةئَسح هوس هللآ ,لوسَر يف مك ناك ُدقَل : ىلاعت لاقو . كمكحل اوداقني

 .ال* و 54 نيتيآلا ءاسنلا ةروس )١(

 .58 ةيآلا ءاسنلا ةروس (؟)

 .ا ةيآلا تارمع لآ ةروس 2

 . ١6/8 ةيآلا فارعألا ةروس (5)

 .560 ةيآلا ءاسنلا ةروس (0)



 يف ةوسألا :يذمرتلا ميكحلا لاق .""«ّرِخآلا َمُوْيْلآَو لآ وُجْرَي ناك ْنَمِل

 .لعف وأ لوق يف هتفلاخم كرتو هتنسل عابتالاو هب ءادتقالا :لوسرلا

 ةيراس نب ضابرعلا نع .حيحص نسح :لاقو «يذمرتلا ىورو
 مكيلعف :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا ةظعوم يف .هنع هللا يضر

ً ٍ : 
 مكايإو .ٍلجاونلاب اهيلع اوضع «نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ٍةنسو يتنسب

 .ةلالض ةعدب ّلكو ٌةعدب ِةَئَدُحُم لك نإَف «رومألا ِتاَنَدَحُيو

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع هريغو ملسم ىورو

 ٌلضفأ نإو «ىلاعت هللا ُباتك ثيدحلا ٌقّدصأ نإف دعب امأ» :ملسو هيلع هللا

 ةعدب لكو .ةعدب ِةَثَدْحُم لكو ءاهتائّدُحم رومألا ٌرشو ءدمحم يده يدهلا

 ةنسح ةنس نس نم» :ثيدحلا يف درو دقو .«رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض

 هنع ىلاعت هللا يضر رمع نع درو امك كلذو «اهب لَمِع نم رجأو اهرجأ هلف

 .«هذه ةعدبلا ِتمُعِنِ» : حيوارتلا يف

 يضر مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا نع درو دقو

 هتريسو هيدهب مهئادتقاو ملسو هيلع هللا ىلص هتنس مهعابتا نم .مهنع هللا

 اور اميف ءامهنع هللا يضر رمع نبا لاق .ريثك ءيش .كلذ ىلع مهثحو
 ةالصلا هيلع ًادمحم انيلإ ثعب هللا ْنِإ : ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا هنع

 دبع نب رمع لاقو .لعفي هانيأر امك لعفن امنإو ًائيش ملعن الو مالسلاو

 ,رمألا ةالوو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّنس : ىلاعت هللا همحر زيزعلا

 للا باتكل ٌقيدصت اهب ّدخألا أنَنُس هدعب ءنودشارلا ءافلخلا يأ

 الو ءاهليدبت الو اهرييغت دحأل سيل هللا نيد ىلع ةوقو هللا ةعاطل ٌلامعتساو

 ءروصنم اهب رصنتسا نمو .ٍدتهم اهب ىدتقا نم ءاهفلاخ نم يأر يف رظنلا

 .؟١ ةيآلا بازحألا ةروس ()



 منهج هالصأو ءىّلوَت ام هللا هآلو .نينمؤملا ليبس ريغ عبتاو اهفلاخ نمو

 ةئس يف سيل :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاقو .ًاريصم ٌتءاسو

 همحر دمحأ مامإلا نع يكحو . اهعابثا الإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تلمعتساف «ءاملا اولخدو اودّرَجَت ةعامج عم ًاموي تنك :لاق ىلاعت هللا

 ملو «رزتُمب الإ َماّمحلا لخدُي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :ثيدحلا
 رفغ دق هللا نإف «رِشبأ ءدمحأ اي : يل لوقي ًالئاق ةليللا كلت تيأرف ّرجتا

 .ليربج لاق ؟تنأ نم :تلق .ًامامإ كلعجو «ءةنسلا كلامعتساب كل

 ٌدعَوتَمو ةعدبو لالض ملسو هيلع هللا ىلص هتلس ليدبتو هرمأ ةفلاخمو

 َنيِذْل ِرَذْحْيْلف»© :ىلاعت هللا لاق باذعلاو نالّذْخلاب هيلع ىلاعت هللا نم
 : ىلاعت لاقو ميل ٌباَذع ْمُهَبِصُي زأ هتف ُْهَيبِصُت نأ هرْمأ ْنَع َنوُفِلَحُي

 َنينِمْؤُمْلا ليبس َرْيَغ ْعبتيَو ىَدُهْلآ هل َنّيبت ام ِدْعَب ْنِم ٌلوُسرلآ ٍقِاَشُي ْنَمو
 عفار يبأ نع دواد وبأ ىور . 0 ًاريِصم َتَءاَسَو منهج ِهِلّصضْنَو ىو ام هلو

 ,مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم

 ترمأ امم يرمأ نم ُرمألا هيتأي هتكيرأ ىلع تكتم مكّدحأ يملأ الر :لاق

 يف داز «هانعبتا هللا باتك يف اندجو ام «يردأ ال :ُلوقيف «هنع تيهن وأ هب

 ام لثم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر َمّرَح ام ّنِإو آلأ» :مادقملا ثيدح
 ام هنآل ملسو هيلع هللا ىلص همرح ام بانتجا بجيف يأ . «ىلاعت هللا مرح

 ةنسلاو « يِلَج يحو باتكلاف .ىحوي يحو الإ وه نإ :ىوهلا نع ُقِْنَي

 هنأ هنع هللا يضر ةدعج نب ىبحي نع هريغو يمرادلا ىورو ءيفخ يحو

 .ةاشلا نم يأ «بفتك يف ةاروتلا نم «بوتكمب يأ «باتكب َءيج :لاق

  ًالالض لاق وأ ًاقمُحح موقب ىفك» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ريغ باتك وأ مهيبن ريغ ىلإ مهيبن هب ءاج امع اوليمي يأ - اوبغري نأ

 ا ةيآلا رونلا ةروس )١(

 . ١16 ةيآلا ءاسنلا ةروس )02
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 دازو 204 مِهيَلَع ىلتُي تاتكلا ُكْيَلَع انوا )أ مهِفكَي لَو :تلزنف (مهباتك

 هريغو دواد وبأ ىورو . (يعابتا الإ هَعِسَو امل ًاّيح ىسوم ناك ولو» :ةياور يف

 ناك ًائيش ًاكرات تسل :لاق هنأ هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع

 نإ ىشخأ ينإ .هب تلمع الإ هب ّلَمْعَي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ْعيِزَأ نأ هرمأ نم ًائيش تكرت

 )١( ةيآلا توبكنعلا ةروس ١ه.

51 



 يناثلا بلطملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هميظعتو هتبحم ىف

 َناَك ْنِإ لقط : ىلاعت هللا لاق دقف مالسلاو ةالصلا هيلع هتبحم امأو

 هراَجِتَو اَهوُمكَرتْتآ ُلاَوْمأو ْمكتريِشَعَو مُكجاَوْرَأَو مكئاوخِإَو ْمُكؤاَنِباَو مكُواَبآ
 يف ٍداَهجَوِهِلوُسَرَو هلآ َنِمْمُكيلِإ بح اَهنْوَصرَ اسمو اَهَاَسَع َنْوَشَْت
 لاق .4َنيِقِساَقْلا ْمْوَمْلا يِدْهَي آل سآَو ِهِرْمأِب هللا َيِنأِي ىتح اوُصُبَرَتف هِليِبَس
 ىلص هتبحم مازلإ ىلع ًةجحو ةلالدو ًاهيبنتو ًاضح اذهب ىفكف :ءافشلا يف

 ةالصلا هيلع اهل هقاقحتساو اهرطخ مظِعو اهضرف بوجوو ملسو هيلع هللا
 هللا نم هيلإ ٌبحأ هدلوو هلهأو هلام ناك نم ىلاعت هللا عرق ذإ ءمالسلاو

 مامتب مهقسف مث «ورمأب هللأ ين ىتح اوصيرتف» :هلوقب مهدعوأو ءهلوسرو

 . ىلاعت هللا هدهي ملو لض نمم مهنأ مهملعأو «ةيآلا

 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سنأ نع هحيحص يف يراخبلا ىورو

 هدلو نم هيلإ ّبَحَأ نوكأ ىتح مكّذحأ نمؤي ال» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هنع هللا يضر سنأ نع ملسمو يراخبلا ىورو . (نيعمجأ ٍسائلاو هدلاوو

 ةوالح َدَجو هيف َّنُك نم ُثالث» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 بحُي نأو ءامهاوس امم هيلإ ٌبحَأ هلوسرو ىلاعت هللا نوكي نأ :ناميإلا

 )١( ةيآلا ةبوتلا ةروس 74.



 َفّذقُي نأ هركي امك رفكلا يف َدوُعَي نأ َهَرْكَي نأو «ىلاعت هلل الإ هّبِحُي ال ءرملا

 . «رانلا يف

 يبنلل لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يراخبلا ىورو

 نيب يتلا يسفن نم الإ ءيش لك نم ّيلإ ٌبحأ تنأل :ملسو هيلع هللا ىلص

 نوكأ ىتح مكّدحأ َنِمْؤُي نل» :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف « بنج

 ّيلإ ب ٌبحأ ّتنأل باتكلا كيلع َلّرْنَأ يذلاو :رمع لاق .(هسفن نم هيلإ ّبحأ

 اي نآلا» : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف . يبنج نيب يتلا يسفن نم

 يبنلا ىت تأ الجر نأ هنع ىلاعت هللا يضر سنأ نع يراخبلا ىورو .«رمع

 ؟اهل ٌتددعأ ام :لاق ؟هللا ّلوسر اي ٌةعاسلا ىتم :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 .هّلوسرو هللا ٌبحأ ينكلو ءموص الو ٍةالص ريثك نم اهل ٌثددعأ ام :لاق

 ةمادق نب ناوفص نع يئاسنلاو يذمرتلا ىورو . تبيح نم عم تنأ» :لاق

 عم ُءْرَمْلا» :لاقف .كُّيِحَأ ينإ هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر
 هيلع هللا ىلص ىيبنلا نأ ههج ههجو هللا مرك يلع نع يذمرتلا ىورو . «ٌبحأ نم

 امهابأو نيذه ٌبحأو ينّيحأ نم» :لاقف نيسحو نسح ديب لذحأ ملسو

 .«ةمايقلا موي يتجرد يف يعم ناك امهّمأو

 ىلص ىبنلا ىت أ الجر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يناربطلا ىورو

 يلهأ نم يلإ | ٌبحأ تنأل هللا لوسر اي :لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا

 يتوم ثركذ ينإو :كيلإ ٌرظنأف ءيجأ ىتح ٌربصأ امف كركذأل ينإو «يلامو
 كارأ ال اهتلخد نإو «نييبنلا عم تعفر ةنجلا تلخد اذإ كنأ تفرعف كتومو

 هللآ 3 َنيِذْلآ م عم َكِيَلوُأَف لوسرلاو هللآ عطب نمو : ىلاعت هللا لزنأف

 ")يب ًاقيفر َكِعلوُأ ّنسَحَو َنيِحِلاَصلَاَو ٍءاَدّهْشلآَو َنيقيدصلاو نيل ّن نم ْمِهْيَلَع

 )١( ةيآلا ءاسنلا ةروس 59.



 هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ءنايْوَن وه لجرلا اذهو .هيلع اهأرقف هب اعدف

 ناك :رخآ ثيدح يفو .هبر دبع نب ديز نب هللا دبع وه : ليقو .ملسو هيلع

 ؟كلاب ام :لاقف «قرطي ال هيلإ رظني ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع لجر
 كعفر ةمايقلا موي ناك اذإف .كيلإ رظنلا نم ُمُثَمَنَأ «يمأو ٌتنأ يبأب :لاق
 سنأ نع يناهفصألا ىورو .ةقباسلا يأ ةيآلا هللا لزنأف .هليضفتب ىلاعت هللا

 ينبحأ نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا يضر

 ةريره يبأ نع ملسم ىورو . ةجردلا ِتنوافت نإو يأ ء«ةنجلا يف يعم ناك

 ٌّدشأ نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا يضر

 يورو .(هلامو هلهأب ينآر ول مهدحأ و يدعب نونوكي سان بح يل ينمأ

 ىلص يبنلل لاق ةنأ هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع ركاسع نبا

 نم ينيعل ٌرقأ ناك بلاط يبأ ُمالسأل قحاب كّنعب يذلاو» :ملسو هيلع هلل

 .«كنيعل ٌرقأ ناك بلاط يبأ َمالسإ نأ كلذو ءةفاحُم ابأ هابأ ينعي همالسإ

 :امهنع هللا يضر سابعلل لاق ,باطخلا نب رمع نع يقهيبلا ىورو

 ىلإ ٌبحأ كلذ نأل ءباطخلا مالسإ نم ّيلإ ٌبحأ َمِلْسُت ْنأل هللاو
 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 اهجوزو اهاوخأو اهوبأ لتق راصنألا نم ةأرما نأ قاحسإ نبا ىورو

 هللا لوسر لعف ام :تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دحأ موي

 هينرأ :تلاق َنييِحَت امك هللا دمحب وه ءأريخ :اولاق ؟ملسو هيلع هللا ىلص
 .ةنّيَم يأ هُّلَلَج كدعب ةبيصم لك :تلاق ُهنأر املف .هيلإ َرظْنَأ ىتح

 هللا لوسرل مكبح ناك فيك :ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع لئسو

 انئابأو اندالوأو انلاومأ نم انيلإ ٌبحأ هللاو ناك :لاق ؟ملسو هيلع هللا ىلص

 مويلا لمعو» يف ينسلا نبا ىورو .امظلا ىلع ٍدرابلا ءاملا نمو انتاهمأو

 :هل ليقف هّلجر َتَرِدَخ امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نب هللا دبع نأ «ةليللاو
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 املو .ترشتناف .هادّمحم اي :حاصف .كنع ْلُرَي كيلإ سانلا ٌبحأ ٌرْكَذا

 ءهايّرطاو :لاقف ءاَنْزَحاَو ةتآرما تدان هنع ىلاعت هللا يضر لالب رضتخأ

 .هبرحو ًادمحم . ةّيحألا ىقلأ ًادغ

 ربق يل يفشكا :اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعل تلاق ًةأرما نأ ىوريو

 ىورو .ثتتام ىتح تكبف اهل هتفشكف .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا يضر ِةنْيَدلا نب َديَر اوجرخأ امل .ممراك يأ .ةكم لهأ نأ يقهيبلا

 همالسإ لبق كلذو ,«برح نب نايفس وبأ هل لاق .هولتقيل مرحلا نم هنع

 كنأو هقنع برضُي كناكم نآلا ًادمحم 9 تحت ءديز اي ىلاعت هللا كُدشنأ

 هيف وه يذلا هناكم يف نآلا ًادّمحم نأ ٌبحأ ام هللاو :ٌديز لاقف ؟كلهأ يف

 ٍسانلا نم ٌتيأر ام :نايفس وبأ لاقف : يلهأ يف سلاج ىنإو ٌةَكوش ٌةبيصت

 يضر نايفس وبأ ملسأ مث .ًادمحم ٍدمحم باحصأ بحك ًادحأ حي ًادحأ

 هنإ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةبحملا هذه يف مهكراشف هنع هللا

 يف يهو ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأف تاوزغلا ىدحإ يف هنيعب بيصأ

 راتخخاف «ةنجلا يف اهنم ّنسحأ نيع نيع نيبو هيلإ اهديعي نأ نيب هريخف دي

 هلبق ام بجي مالسالاو هناميإ ةوق " ىلع ليلد اذهو .هدي نم اهب ىمرو ةنجلا

 نيعمجأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نعو هنع هللا يضر

 مل آلإو هتقفاوم ٌرثآو هرثآ ًائيش بحأ نم هنأ ملعا :ءافشلا يف لاق

 هيلع هللا ىلص يبنلا بح يف قداصلاف ًايعّدُم تاكو هبح يف ًاقداص نكي

 هتتس لامعتساو هب ءادتقالا :اهلّوأ هيلع كلذ تامالع رهظت نم ملسو

 يف هبادآب بدأتلاو ءهيهاون ٌبانتجاو هرماوأ ٌلاثتماو .هلاعفأو هلاوقأ ٌحابتاو

 مَتنُك نإ ْلُق» :ىلاعت هلوق اذه ٌدهاشو .ةَرْكَمْلاو ٍطّمْدَملاو رسيلاو رسعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هعرش ام ٌراثيإو ”«هللآ ْمُكبِبحُي ينوُعِبئاَف هللآ َنوُبِحُت

 ١. ةيآلا نارمع لآ ةروس )١(
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 هللا اضر يف دابعلا طاخسإو هتوهش ٍةقفاومو هسفن ىوه ىلع هيلع ضحو
 ْ . ىلاعت

 هللا لوسر يل لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر سنأ نع يذمرتلا ىور

 كبلق يف سيل َيِسْمَتو َحبصَت نأ تْرَدق نإ ّينب ايد : ملسو هيلع هللا ىلص

 يتنس ايحأ نمو «يتنس نم كلذو يب ايد : يل لاق مث .«لعفاف دحأل شغ

 ةفصلا هذهب َفَصَنا نمف .«ةنجلا يف يعم ناك ينبحأ نمو «ينبحأ دقف

 نمو ءملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو ىلاعت هلل ةبحملا لماك وهف اهمامتب
 ءاهمسا نع جرخي الو «ةبحملا صقان وهف رومألا هذه ضعب ىف اهفلاخ

 :لاقو مهضعب هنعلف رمخلا يف هّدح يذلل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هليلدو

 بحي هنإف ُهنَعََت ال» :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ؟هب ىَنّوُي ام رثكأ ام»

 . (هلوسرو هللا

 نمف هل هركذ ةرثك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةبحم تامالع نمو

 بحي بيبح لكف «هئاقل ىلإ هِقوش ةرثك اهنمو .هركذ نم ٌرثكأ ًائيش ٌبحأ
 اوناك مهنأ ةنيدملا مهمولق دنع نييرعشألا ثيدح يفو .هبيبح ءاقل

 . نوزجتري

 . ةَيحِصو ًادمحم .هبحألا ىقلت ًادغ

 دنع هريقوتو هميظعت ملسو هيلع هللا ىلص هركذ ةرثك عم اهتامالع نمو

 قاحسإ وبأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص همسا عامس دنع عوضخلا راهظإو هركذ

 الإ هنوركذي ال هدعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ناك : يبيجثلا

 لعفي نم مهنم «نيعباتلا نم ريثك كلذكو ءاوكبو مهدولج تّرعشقاو اوُعْشَخ
 ًابيهت هلعفي نم مهنمو ءملسو هيلع هللا ىلص هيلإ ًاقوشو هل ةبحم كلذ

 ,ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هبحأ وأ يبنلا بحأ نمل هتبحم اهنمو .ًاريقوتو
 بحأ نمف ءريقوتو لالجإ ةبحم هتاجوزو هتيب لآ نم هبسنب وه نم ةبحمو
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 َبِهْذُيِل هللا ُديِرُي اَمْنِإظ :مهقح يف ىلاعت هللا لاق .هبحي نم بحأ ًائيش

 ل لقط :ىلاعت لاقو .”4أريهظت ْمُكرْهْطُيَو ِتْيِبْلآ لهأ سْجّرلآ ُمُكْدَع
 ُهَجاَوْزاَوط :ىلاعت لاقو .54 ىَبْرُقْلا يف َةدوَمْلا لإ ار ِدْيَلَع كلاس

 ىورو .نهحاكت ميرحتو نهمارتحاو نهميظعت بوجو يف يأ .©4مُهتاَهمأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر مقرآ نب , ديز نع ملسم

 لهأ قح يف هللا مكلأسأ يأ ثالث (يتيب لهأ يف هللا مكُدُشُنأ» :ملسو

 ديز نع «يوارلا نابح نب ديزي لاق .مهيلع ةقفشلاو مهيلإ ناسحإلاب يتيب
 ليقع لآو ءرفعج لآو ءّيلع لآ :لاق ؟هتيب ُلهأ نم :ديزل انلق «مقرأ نب

 . سابعلا لآو

 ءامهنع هللا يضر هللا دبع نب 5 مقرأ نب ديز نع يذمرتلا ىورو

 هب متذخأ ن | ام مكيف كرات ين ٠ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 يأ «امهيف ينوفلخت فيك 0س يتيب لهأ يترتعو هللا ٌباتك ءاوُلِضَت نل

 نسحلا يف هريغو يراخبلا هاور امك مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .امهقح يف

 هللا ىلص لاقو .ءامهّبجأف امُهبحأ ينإ مهللا» :امهنع هللا يضر نيسحلاو

 ,ىلاعت هللا ٌّبحأ دقف ينبحأ نمو .ينّبحأ دقف امهّبحأ نم» :ملسو هيلع

 .(ىلاعت هللا ضغبأ دقف ينضغبأ نمو « ينضغبأ دقف امهضغبأ نمو

 نم ٌتِحأف هحأ ينإ مهللا» :هنع هللا يضر نسحلا يف ةياور يفو

 يضر ةمطاف يف لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ هريغو يراخبلا ىورو .؛هبحي

 هيلع هللا ىلص لاقو .«اهبضغأ ام ينبِضْعي ١ ينم ةَعضب اهنإد :اهنع هللا

 , (هلجأ ينإف هيبِحأ» :ديز نب ةماسأ يف اهنع هللا يضر ةشئاعل ملسو

 .8 ةيآلا بازحألا ةروس )١(
 . 71 ةيآلا ىروشلا ةروس (؟)
 3 ةيآلا بازحألا ةروس قرف
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 نيرجاهملا هباحصأ ريقوت ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم تامالع نمو
 نم ةاداعمو ءمهيلع ءانثلا نسحو ءمهب ءادتقالاو مهقح ةفرعمو ءراصنألاو

 «نيعدتبملاو . .ةاورلا ةلّهجو نيخرؤملا رابخأ نع بارضإلاو ,مهاداع

 «كلذ لثم نم مهنع لقث اميف .مهل سمتلي نأو .مهنم دحأ يف ةحداقلا
 جراخملا ٌبوصأ مهل جرخُيو تاليوأتلا ّنسحأ «نتفلا نم مهنيب ناك اميف
 مهلئاضفو مهتانسح ركذي لب ءءوسب مهنم ًادحأ ركذي الو ءكلذل لهأ مه ذإ
 اذإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك كلذ ءارو امع تكسيو مهرّيِس ديمحو
 ُهَعَم َنيِذّلآَو هلآ ُلوُسَر ٌدّمَحُم» :ىلاعت هللا لاقو .«اوكسمأف يباحصأ ٌركُذ
 :ىلاعت لاقو .ةروسلا رخخآ ىلإ "«ُمُهنْيَب ٌءاَمَحُر ٍراَمُكْلا ىَلَع ُءاَدِشَأ
 ٍناَسِْإِب ْمُموُعَبَتا َنيِذْلآَو ٍراَصنألاَو َنيِرِجاَهُمْلا نِم نولوألا َنوُقِباَسلآاَول

 ٌراَهْنألا اًهِبْحَن ْنِم يرجت ِتاَنَج ْمُهَلَّدَعََو ُهْنَع اوُضَرَو ْمُهْنَع هللا َيضَر
 نع هللآ َيِضَر ْدَقَل» : ىلاعت لاقو .204ُميِظَعْلآ ُرْوَفْلا َكِلذ ًادْبأ اَهبف َنيِدِلاَح

 يضر ةفيذح نع يذمرتلا ىورو .©4ةّرَجشلا تحن َكَنوُعياَني ْذإ َنيِنمْؤُمْل
 نم نيذلاب اودتقا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا

 يضر رمع نب هللا دبع نع ديمح نب دبع ىورو .هرمعو ركب يبأ «يدعب
 .موجنلاك يباحصأ» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ءامهنع هللا
 يف هللا هللا» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو .«متيدتها متيدتقا مهيأب

 مهّبحأ نمف «يدعب  نعطلل ًافَذَه يأ ًاضّرَغ مهوذختت ال , يباحصأ
 ,يناذآ دقف مهاذآ نمو «مهضغبأ يضغببف مهضغبأ نمو ءمهبحأ يبحبف

 يف هركذ .«ُهّدْماِي نأ ُكِشوُي هللا ىذآ نمو ءهللا ىذآ دقف يناذآ نمو

 .ءافشلا

 .74 ةيآلا حتفلا ةروس (1)

 ١١١. ةيآلا ةبوتلا ةروس (؟)
 . ا ةيألا حتفلا ةروس (؟)
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 اوبست ال» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا نع هريغو ملسم ىورو

 .(ةفيصن الو مهِدحأ دم غلب ام ًايهذ لأ لثم مُكدَحَأ قفنأ ولف : يباحصأ

 :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع ةيلحلا يف ميع وبأ ىورو
 هللا ةنعل هيلعف يباحصأ ٍّبس نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 :فّرَّصلا .«آلُدَع الو ًافْرَص هنم هللا ُلّيَْي ال ءنيعمجأ سانلاو ةكئالملاو

 نع هنع هللا يضر رباج نع يمليدلا ىورو .ةلفانلا :لدعلاو .ًةضيرفلا

 «نيملاعلا عيمج ىلع يباحصأ راتخا هللا نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نامثعو رمعو ركب ابأ «ةعبرأ مهنم يل راتخاو «نيلسرملاو نييبنلا ىوس

 .ريخ مهلك يباحصأو !رخآ ثيدح يفو . «يباحصأ ريخ مهّلعجف ءايلعو

 ٍةمئألا ّدحأ ناكو .«نارمع نب ىفاعملل لجر لاق :ءافشلا يف لاقو

 ىلع ساقي ال :لاقو ٌبِضْعَف ؟ةيواعم نم زيزعلا دبع نب ٌرمَع نيأ : مالعألا
 هبتاكو هرهصو هبحاص ةيواعم ءٌدحأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 دعب ءافشلا حرش يف يراقلا ىلع الملا لاق .لجوزع هللا يحو ىلع ةئيمأو

 ةباحصلا ةبترم غلبي ةلملا هذه خياشمو ةمآلا هذه ءاملع نم دحأ ال :ركذ ام

 ًاريثأت رْثؤُت :"اريسكإ تناك مالسلاو ةالصلا هيلع هتيؤر ناف ,ةمدخلا ةبقنمو

 .ه ا ًاريبك وأ ًاريغص هب نمآو ملسو هيلع هللا ىلص هآر نمل ًاريثك

 هللا ىلص هب فّرْعُيو هيلإ بسني ام عيمج ميظعت هتبحم تامالع نمو
 امو . هدهاعمو «ةنيدملاو ةكم نم هتنكمأو .هلهاشم ماركإو ءملسو هيلع
 ةباد ةئيدملاب ُبَكْرَي ال كلام ناكو .هب ٌفِرَع وأ مالسلاو ةالصلا هيلع هَسْمْل
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهيف هير أطأ نأ هللا نم يبحتسأ :لوقيو
 هيلع هللا ىلص هيلع ميلستلاو ةالصلا ةرثك هتبحم تامالع نمو «ةباد رفاحب

 نومدقألا ناك بارش هانعم لصأ يف وهو «برغم ظفل :ةزمهلا رسكب ءريسكإلا )١(

 .ةايحلا ليطي هنأ نومعزي



 َنيِذلآ اَهُيأ اَي ينل ىَلَع َنولَصُي ُهتكْئالَمو هلل َنِإَو :ىلاعت هللا لاق .ملسو يطا لا سا تاس هرم مر مرتك تمم ىلإ 7 . دا .
 هاور ىذلا حيحصلا ثيدحلا يف دروو . ”(اميلست اوملسو هيلع اولص اونمأ

 كلذب ىفكو .«أرشع اهب هيلع هللا ىلص ةدحاو يلع ىلص نم» :ملسم
 2 هيام 6

 .ارخف هب مظعاو الضف

 هللا ىلص ميركلا يبنلا اذه ىلع ميلستلاو ةالصلا لضف يف درو دقو

 دئارف نم اهبساني ام عم اهتيفوتسا ةريثك رابخأو راثآو ثيداحأ ملسو هيلع

 ديس ىلع ةالصلا ىف نيرادلا داعس» باتك اميس الو «يبتك يف دئاوفلا

 اميف ُهلثم نآشلا اذه يف َتّلْوُي مل يذلا ءملسو هيلع هللا ىلص «نينوكلا
 نم نيدلا ةمئأ نع ةدراولا ةروثأملا ريغو ةروثأملا ةلضافلا اهغيص امأ ملعأ

 يف عمتجي مل ام «تاولصلا عماج» يباتك اهنم عمج دقف ءايلوألاو ءاملعلا

 .هريظن دجت ال كناف هب كيلعف ءهلبق باتك

 يفف .برعلا ٍهسنج ةبحم ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم تامالع نمو
 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا ثيدح

 . (مهضغبأ يضغببف مهضغبأ نمو مُهبحأ يبحبف ثبرعلا ٌبحأ نم» :لاق

 لاق «ءافشلا يف امك .هنع هللا يضر سنأ نع طسوألا يف يناربطلا هاورو

 بحي نأ ٍدحأ لك ىلع ٌبجيف ةلمجلابو» :هحرش يف يراقلا يلع الملا

 هيلع هسنج اميس ال .مجعلاو برعلا نم ةباحصلا عيمجو ةوبنلا تيب لهأ

 ال هنإف تيبلا لهأ ضغب يف جراوخلا نم نوكي ال نأو .مالسلاو ةالصلا

 ال هنإف ةباحصلا ضغب يف ضفاورلا نم الو «ةباحصلا بح لكئيح هعفني

 نم ماوعلا ءالهجلا ةلمج نم نوكي الو «تيبلا لهأ بح ذئنيح هعفني
 قالطالا ىلع مهنومذيو .مالُملا عبطلاب ٌبرعلا ٌنوهركي ثيح ماجعألا
 .ها «ماتخلا ءوس نم مهيلع ىَشْحُي هنإف مالكلا ءوسب

 )١( ةيآلا بازحألا ةروس 01

>51 



 هذهو ءهّبحي ءيش لك ٌبحأ ًائيش ٌبحأ نم ةقيقحلابف ءافشلا ىف لاق

 هللا يضر سنأ ناك دقف .سفنلا تاوهشو تاحابملا يف ىتح ٍفلسلا ةريس

 ناكو .هّبحي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل عّرقلا يأ َةاَّيّدلا بحي هنع

 - اهيف ٌرَعَش ال ىتلا يأ  ةّيِيْيَسلا لاعنلاب ٌسْبْلَي امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 لعفي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر ذإ - ِءانحعلاب يأ ةرفصلاب ْغبضَيو

 نإ ىتح هريثك ءيش حلاصلا فلسلاو ةباحصلا نع كلذ نم دروو .كلذ
 هللا ىلص يبنلا لكأ ٌةيفيك هدنع ُتْبَْي مل هنأل خيطبلا لكأي مل دمحأ مامإلا

 .هل ملسو هيلع

 هللا ضخبأ نم ضغب ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم تامالع نمو
 هللا ىلص هللا لوسر ةنس فلاخ نم ةبئاجمو ءامهاداع نم ًةاداعمو «هلوسرو

 هللا ىلص هتعيرش ٌفِلاَخُي رمأ لك هلاقثتساو ءهنيد يف عدتباو ملسو هيلع

 رخآلا مْوَيْلآَو للاب َنوُنِمْؤُي ًامْوَق ٌدجَت آل» : ىلاعت هللا لاق .ملسو هيلع
 ."«ْمُهتَريِشَع وأ مهلاوخإ وأ ْمُهَءاَبآ اوُناك ْوَلو ُهَلْوُسَرَو هللآ ٌداَح ْنَم َنوُداَوُي
 دقف .هتاضرم يف مهءانبأو مهءابآ اولتاقو .مهءابحأ اولتق دق هباحصأ ءالؤهو

 نبا هنع هللا يضر ركب وبأ اعدو ءِدَحَأ موي هابأ هنع هللا يضر ةديبع وبأ لتق

 صاعلا هلاخ رمع لتقو دحأ موي هاخخأ ريمع نب ٌبْعصَم لتقو ردب موي زاريلل
 نب هللادبع نب هللادبع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل لاقو ءردب موي ماشه نبا

 ىابأ ينعي ِهسأرب كتيتآل ٌتئش ول :نيقفانملا سأر هوبأ ناكو «لولَس نب ّيبأ
 هيلع هب ىتأ يذلا نآرقلا ٌبحُي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم تامالع نمو.

 ُفِقَيو هتننس ٌبحيو .همهفتو هب لمعلاو هتوالت نآرقلل هبحو ,مالسلاو ةالصلا

 هسفن نع ٌدحأ لأْسَي ال هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا لاق .اهدودح دنع
 مامت تامالع نمو .هلوسرو هللا ٌبحي وهف نآرقلا بحي ناك ناف ءَّنآرقلا الإ

 )١( ةيآلا ةلداجملا ةروس ؟7١.
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 هفاصتاو رقفلا هراثيإو ءايندلا يف اهيعُّدم لهز ملسو هيلع هللا ىلص هتيحم

 ىف هيعسو هتمأ ىلع هتقفش ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم تامالع نمو

 تامالع نمو .هتحصانمو مهل هحصنو ( مهنع راضملا عفرو مهحلاصم

 : ىلاعت هللا لاق هتمأو هلوسرلو هلل اهيعَّذم حصن ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم
 ىَلَع ام ءهلوُسَرو هلل اوُحَضَن اّذِإ جَرَح َنوَقِقنُي اَم َنوُدِجَي ال َنيِذْلا ىَلَع الو»

 اوحصن اذإ :ريسفتلا لهأ لاق .©4 ٌميِحَر ٌروُفَغ هللاَو « ليبَس ْنِم َنيِنِسحُملآ
 ملسم ىورو .ةينالعلاو رسلا يف نيملسم نيصلخم اوناك اذإ :هلوسرو هلل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يرادلا ميمت نع هريغو

 هياتكلو هلل» :لاق ؟هللا لوسر اي نمل :اولاق «ةحيصنلا َنيدلا ّنِإ» :ملسو
 هلل ةحيصنلا :انتمثأ لاق :ءافشلا يف لاق «مهتّماعو نيملسملا ةمّئأو هلوسرلو

 هل داقتعالا : ىلاعت هلل ةحيصنلاف .ةبجاو مهتماعو نيملسملا ةمئأو هلوسرلو

 يف ةبغرلاو .هيلع زوجي ال امع ههيزنتو .هلهأ وه امب هفصوو «ةينادحولاب
 :هياتكل ةحيصنلاو .هتدابع يف صالخإلاو .هطخاسم نم دعبلاو .هّباحم

 ميظعتلاو ءهدنع عشختلاو ءهتوالت نيسحتو «هيف امل لمعلاو ءهب ناميإلا

 ةحيصنلاو .نيدحلملا نعطو نيلاغلا ليوأت نم هنع ٌتذلاو هيف هقفتلاو ءهل

 وبأ هلاق هنع ىهنو هب رمأ اميف ُهل ةعاطلا لذبو هتوبنب ٌقيدصتلا :هلوسرل

 ًاتيمو ًايح هتيامحو هترصنو هترزاؤم :فافحلا ركب وبأ لاقو . يباطخلا ناميلس

 هقالخأب قّلختلاو ءاهرشنو اهنع ٌّبذلاو اهب لمعلا عم يأ «بلطلاب هتنس ءايحاو

 ةحيصنل : ّيبجتلا قاحسإ «ميهاربإ وبأ لاقو .ةليمجلا هبادآو ةميركلا

 هتتسب ماصتعالاو ءهب ءاج امب قيدصتلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اهيلإو .هلوسر ىلإو هباتك ىلإو هللا ىلإ ةوعدلاو ءاهيلع ضحلاو ءاهرشنو

 )١( ةيآلا ةبوتلا ةروس 11.
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 داقتعا بولقلا تاضورفم نم :دمحم نب دمحأ لاقو .اهب لمعلا ىلإو

 :هريغو يرجآلا ركب وبأ لاقو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةحيصنلا

 هتايح يفف :هتامم دعب ًاحصنو هتايح يف ًاحصن :نيحصن يضتقي هل ٌحصنلا

 ةعاطلاو عمسلاو ,هادع نم ةاداعمو ءهنع ةاماحملاو رصنلاب هل هباحصأ حعصن

 اوُدَماَع ام اوُقَدَص لاجر9 : ىلاعت لاق امك «هنود لاومألاو سوفنلا لذبو ءُّهل

 .ةيآلا 274ةّلوُسَرَو هللا َنوُرِصْنيَول : ىلاعت

 مازتلاف :ملسو هيلع هللا ىلص هتافو دعب هل نيملسملا ةحيصن امأو

 يف هقفتلاو .هتنس ملعت ىلع ةرباثملاو هل ةبحملا ةدشو «لالجإلاو ريقوتلا

 فرحناو هتنس نع بغر نم ةبناجمو ءهباحصأو هتيب لآ ةبحمو «هتعيرش
 هقالخأ فرعت نع ثحببلاو هتمأ ىلع ةقفشلاو «هنم ريذحتلاو هضغبو ءاهنع

 ىدحإ ةحيصنلا نوكت هركذ ام ىلعف «كلذ ىلع ربصلاو. .هبادآو هريسو

 وبأ مامإلا ىكحو .اهتامالع نم ةمالعو ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم تارمث
 ليقف ءمونلا يف يئر ناسارخ كولم دحأ ثيللا نبو رمع نأ يريشقلا مساق

 ةورذ تدعص :لاقف ؟اذامب :هل ليقف «يل رفغ :لاقف ؟كب هللا لعف ام .هل

 ترضح ينأ تيئمتف ءمهترثك ينتبجعأف يدونج ىلع تفرشأف ًاموي لبجلا
 رفغو كلذ يل هللا ركشف .هترصنو هتنعأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . يل

 ( هيف مهتلوعمو حلا يف مهتعاطف :نيملسملا ةمئأل حصنلا امأو

 .هنع اولفغ ام ىلع مههيبتتو ءهجو نسحأ ىلع هايإ مهريكذتو هب مهرمأو

 )١( ةيآلا بازحألا ةروس "77 .
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 ةماعلا ءارغإ كرتو :مهيلع جورخلا كرتو «نيملسملا رومأ نم مهنع ٌمِيكو
 .مهحلاصم ىلإ مهداشرإ :نيملسملا ةماعل حصنلاو .مهيلع مهبولق داسفإو

 ريصبتو مهلفاغ هيبنتو «لعفلاو لوقلاب مهايندو مهنيد رمأ يف مهتنوعمو

 بلجو ءمهنع ٌراضملا عفدو ءمهتاروع رتسو مهجاتحم دفرو .مهلهاج

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عابتا ةبحملا :نايفس لاق .مهيلإ عفانملا

 ْمُكيِحُي ينوعبتاف هللا نوبحت متتكذإذ» : ىلاعت هلوق ىلإ تفتلا هنأك

 هترصن ٌداقتعا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ٌةبحمم : مهضعب لاقو .224 هللآ

 ةقيقحو :ءافشلا يف لاق .هتفلاخم ةبيهو ءاهل ٌدايقنالاو ءهتنس نع ُبذلاو
 هذاذلتسال امإ هل هتقفاوم نوكيو «ناسنإلا قفاوي ام ىلإ ليملا وه ةبحملا

 هبلقو ؛هلقع ةّساحب هكاردإب هذاذلتسال وأ «ةليمجلارّوّصلا بك هكاردال

 روثأملاو ءفورعملا ,لهأو ءاملعلاو نيحلاصلا ٌبحك «ءةفيرش هنطاب يئاعم

 فغّشلا ىلإ لئام ناسنإللا عبط ناف ةنسحلا لاعفألاو ٌةليمجلا ريسلا مهنع

 هماعنإو هيلإ هناسحإ ةهج نم هل هتقفاومل هايإ هبح نوكي وأ .ءالؤه 7

 : ىلاعت هللا همحر لاق .اهيلإ نسحأ نم بح ىلع سوفنلا ٍتلبج دقف هيلع
 ةالصلا هيلع هقح يف ةدوجوم اهّلك بابسألا هذه تولت اذ اذه كل ررقت اذإف
 ةثالثلا يناعملا هذهل عماج ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ٌتملعف مالسلاو

 .ةبحملل ةبجوملا

 انررق لكقف « نطابلاو قالعخالا ٌلامكو ,رهاظلاو ةروصلا ٌلامج امأ

 هللا ىلص هتمأ ىلع هماعنإو ٌةناسحإ امأو .ةدايز ىلإ جاتحي ال ام لبق امهنم
 مهب هتفأر نم هل ىلاعت هللا فاصوأ يف هنم رم دق كلذكف ملسو هيلع

 هنأو ءرانلا نم هب مهذاقنتساو : مهيلع هتقفشو , مهايإ هتيادهو مهل هتمحرو

 ١١( ةيآلا نارمع لآ ةروس ١.
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 هللا ىلإ ًايعادو ًاريذنو ًارْشَبُمَو «نيملاعلل ةمحرو ءميحر ٌفوؤر نينمؤملاب

 مهيدهيو .ةمكحلاو باتكلا مهملعيو :مهيكريو هتايآ مهيلع ولتيو ءهنذإب

 ىلص هئاسحإ نم ًارطخ ٌمظعأو ًاردق لجأ ٍناسحإ يأف ٠ ميقتسم ٍطارص ىلإ

 نم ةدئاف رثكأو ةعفنم معأ لاضفإ ّيأو «نينمؤملا عيمج ىلإ ملسو هيلع هللا
 نم مهّذقنمو «ةيادهلا ىلإ مهتعيرذ ناك ذإ «نيملسملا ةفاك ىلع هماعنإ

 مهعيفشو مهب ىلإ مهتليسوو ءةماركلاو حالفلا ىلإ مهّيعادو ةيامعلا

 ىّدمرسلا ميعنلاو مئادلا ءاقبلا مهل بجوملاو مهل دهاشلاو .مهنع ملكتملا

 ةبحملل ٌبجوتسم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كل نابتسا دقف

 افثآ هانركذ امب ةلبجو ةداعو «راثآلا حيحص نم هانمدق امب ًاعرش ةيقيقحلا

 يف هحنم نم ٌبحُي ناسنإلا ناك اذإف ,لامجإلا ميمعتو ٍناسحإلا ةضافإل

 اهب يذأتلا ءٌّةدم ٍةرضم وأ ةكله نم هذقنتسا وأ ءًافورعم نيئرم وأ ةرم هايند

 ءميحجلا باذع نم هاقوو «ميعنلا نم ديبي ال ام هحنم نمف .ٌمطقنم ليلق

 رثؤُي امل مكاح وأ «هتريس نسحل ُكِلِم عبطلاب ٌبَحُي ناك اذإو .بحلاب ىلوأ
 « هتميش مرك وأ هملع نم داشُي امل رادلا ديعب ضاق وأ ءهتقيرط ماوق نم هنع

 ىلوأو بحلاب قحأ لامكلا بتارم ةياغ ىلع لاصخلا هذه عمج نمف
 : مالسلاو ةالصلا هيلع هتفص يف هنع ىلاعت هللا يضر يلع لاق دقو .ليملاب

 الو هلبق َرأ مل :هّتعان لوقي ءهّبحأ ًةفرعم هطلاخ نمو ءهباه ةهيدب هآر نم
 . ملسو هيلع هللا ىلص هلثم هدعب

 َكاَتْلَسْرَأ انإ» : يلاعت هللا لاق دقف ملسو هيلع هللا ىلص هميظعت امأو
 ىدمف روت هورزعتو لوس هللاب ؛ اهنيؤت أري رسم ًادهاش

 )١( ةيآلا ححتفلا ةروس 8.



 ىهن .”4ُميِلَع ٌميِمَس هلآ َّنِإ .شآ اوُقَتأَو ءدِلوُسَرَو للآ يدي َّنْيب اوُمّدَقت
 هيلع هللا ىلص هلوسر يدي نيبو .هناحبس هيدي نيب مدقتلا نع ىلاعت هللا

 اذإو «لوقي نأ لبق اولوقت ال يأ .مالكلاب هقبسي بدألا ءوسو لوقلاب ءملسو
 هئاضق لبق رمأ ءاضقب لجعتلاو مدقتلا نع اوُهنو .اوتصنأو هل اوعمتساف لاق

 هرمأب الإ مهنيد رمأ نم هريغ وأ لاتق نم كلذ يف ©"
 َقوَف ْمُكتاَوْصَأ اوُعفْرَت آل اوُنَمآ َنيِذْلا اهْبأ اَي» :ىلاعت لاقو .هب هوقبسي الو

 َطَبْحَت ْنأ . ضْميل ْمُكِضْمَب ٍرْهَجَك لوَقْلآِب هَل اوُرَهْجَت الو ّيِنلآ ٍتْوَص
 نوردت ال متنأو مكلامعأ طوبح ةفاخم يأ .©64َنوُرْعْسَت ال مو ْمكَلاَمْعَ

 «هنلآ ,لوسَر دنع اهنرضنخي يأ 4ْمُهّئاَرْصَأ َنوضْعَي َنيِذَلآ َنإ» .كلذب
 يأ «ىوَضلل ْمُهبوُلُق لآ َنَحَتْمآ َنيِذّلآ َكِيلوأط» لالجإلاو بدألل ةاعارم
 : ىلاعت لاقو .04ميِظَع ٌرْجأَو ةَرِفَُم ْمُهَل اهيلع اهنّرمو ىوقتلا ىلع اهبّرد
 ترصلا عفرب يأ"ًأضغَب ْمُكِضْعَب ِءاَعُدُك ْمُكَدْيَي لوُسرلآ َءاَعُد اوُلَعِجَت آل»
 اي دمحم اي :اولوقت الف ءملسو هيلع هللا ىلص هئامسأب هئادنب وأ هتوص قوف

 نأب ءهب ىَناَنُي نأ بحي ام ٍفرشأب هودانو هورقوو هومظع نكلو ءدمحأ
 .كلذ وحنو ءهللا ليلخ اي ءهللا بيبح اي هللا يبن اي هللا لوسر اي :اولوقت

 ,ملسو هيلع هللا ىلص هتابطاخم عيمج يف هتافو دعب اذكو .هئايح يف اذهو

 هميظعتو هماركإ مزلأو «هريقوتو هريزعت هللا بجوأف :ىلاعت هللا هب هبطاخ امك

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 ء يشد اوتاتفي نأو هيف

 . ١ ةيآلا تارجحلا ةروس (01)

 .تاتفا : لاقيف ةزمهلا ففختو .درفتاو هب ديكسأ ؛هرمأبو هيآرب تاتا 35

 .7 ةيآلا تارجحلا ةروس هف

 .تارجححلا ةروس نم ٠ ةيآلا يه ةلهألا نيب ام (5)

 17 ةيآلا رولا ةروس )02(
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 ريقوتلاو ميظعتلاو هعم بدألا ةياغ يف مهنع هللا يضر هباحصأ تناكو

 ىهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نع ملسم ىور .ملسو هيلع هللا ىلص هل

 لجأ الو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم َّيلإ ٌبحأ ٌدحأ ناك ام» :لاق
 نأ ٌتلس ولو ىل ًالالجإ هنم ينيع الم نأ قيطأ تنك امو ءهنم ينيع يف

 ىورو .«ملسو هيلع هللا ىلص هنم ينيع المأ نكأ مل ينأل تْقَطَأ ام هفصأ

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكر :لاق هنع ىلاعت هللا يضر سنأ نع يذمرتلا

 ركب وبأ مهيف ءسولج مهو راصنألاو نيرجاهملا نم هباحصأ ىلع جرخي

 نارظني اناك امهنإف رمعو ركب ابأ الإ ءهّرَّصَب هيلإ مهنم ٌدحأ ْعفَرَي الف ءرمعو
 هححصو «يذمرتلا ىورو .«امهيلا مسبتيو ِهيلإ نامسبتيو امهيلإ رظنيو هيلإ

 اسو هيلع هللا ىلص يبنلا تين :لاق هنع هللا يضر كيرش نب ةماسأ نع

 نع لئامشلا يف يذمرتلا جرخأو .ريطلا مهسوؤر ىلع امنأك هلوح هباحصأو
 هيلع هللا ىلص هتفص ثيدح يف ءهنع ىلاعت هللا يضر ؛ةلاه يبأ نب دنه

 يراخبلا ىورو .ريطلا مهسوؤر ىلع امنأك هواسلج قرطأ ملكت اذإ : ملسو

 هنع هللا يضر دوعسم نبا ةورع نأ هنع هللا يضر ةمرخم نب روسملا نع

 هللا ىلص يبنلا ىلإ ,ةيبيدحلا حلص ةيضق ءةيضقلا ماع شيرق هتهّجو نيح
 هيلع هللا ىلص هل هباحصأ ميظعت نم ىأرو ءحْلّصلا بلط يف ملسو هيلع

 ًاضوت يذلا ءاملا ةيقب يأ ءهءوضَو اوردتبا الإ اضوتي ال هنأو ءىأر ام ملسو

 اَمْوَعلَ الإ ةماَحُن مخي الو ًاقاصب ٌّىَصْبَي الو هيلع نولتتقي اوداكو هب

 الإ ٌةرعش هنم ُطْقْسَت الو .مهداسجأو مهّموجو اهب اوُكْلَدَف مهّْنكأب
 .هدنع مهتاوصأ اوُضُمَح ملكت اذإو ىّرمأ اوردتبا رمأب مهرمأ اذإو ءاهوردتبا

 رشعم اي :لاق شيرق ىلإ عجر املف .ُهل ًاميظعت ءأرظن هيلإ نوّدحُي امو

 يف ّيشاجنلاو هكلم يف ٌرصيقو ءهكلم يف ىَرَسِك تئج ينإ «ءشيرف

 يفو .هباحصأ يف دمحم َلثم طق موق يف اكلم ُتيُأر ام هللاو ينإو .هكلم

 ًادمحم مّظعُي ام هباحصأ همّظَعُت طق ًاكِلَم  ٌتيأر ام يأ ثأر نإ :ةياور
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 هللا يضر سنأ نع ماسم ىودد دب هنومإسي ال مق ثيأر دقو ىياحصأ

 0 هقلحي

 ةمرح نأ ملعاو . (ءافشلا» يف ىلاعت هللا همحر ضايع يضاقلا لاق

 لاح ناك امك مزال هميظعتو هريقوتو .هتوم دعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 عامسو .هتنسو هثيدح ركذو «مالسلاو ةالصلا هيلع هركذ دنع كلذو .هتايح

 هللا يضر هتباحصو هتيب لهأ ميظعتو .هترتِعو هلآ ةلماعمو «هتريسو همسا

 َركُذ وأ ءملسو هيلع هللا ىلص هركذ ىتم نمؤم لك ىلع بجاولاف ٠
 هتبيه يف 8 «هتكرح نم َنكَسُيو َرْفوتيو مم مشي مضْحَي نأ ,هدنع

 هب هللا انبدأ امب بّدأتيو هيدي نيب ناك ول هَّسْفَن هب حا ناك امب هلالجإو

 ةريس تناك هذهو ءهوحنو توصلا ضفحخو «هميركتو هميظعت بوجو نم يأ

 ًاكلام مامإلا روصنملا رفعج وبأ رظان دقو .نيضاملا انتمئأو حلاصلا انْهَلَس

 مرت ال نيئمؤملا ٌريمأ اي :هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٍدجسم يف
 اوُعَقْرَت الط :لاقف ًاموق َبّدَأ ىلاعت هللا ناف .دجسملا اذه يف كّبوص

 َنيِذْلا ّنِإ» :ىلاعت لاقف ًاموق حدمو «ةيآلا 04 ّيبنلآ ٍتْوِص َقْوَف ْمُكَئاَوْصَأ
 نِإ» : ىلاعت لاقف ًاموق مذو .ةيآلا "4«هللآ لوُسَر َدْنِع ْمُهئاَوْصَ وضعي

 هيلع هللا ىلص هتمرح نإو .ةيآلا ”4«تاَرجْحْلَا ٍءاَرَو ْنِم َكَنوُداَنُي َنيِذّلآ

 ةلاقمل عشخو عضخ يأ ءرفعج وبأ اهل ناكتساف ًايح هتمرحك ًاتيم ملسو
 مهّدعب نمف ةباحصلا نم حلاصلا ٌفلسلا ناكو .ىلاعت هللا امهمحر كلام

 7 ةيآلا تارجحلا ةروس 2غ:

 “٠ . ٠ ةيآلا تارجحلا ةروس (؟)
 .«نولقعي ال مهرثكأ» : ةيآلا مامتو 04 ةيآلا تارجحلا ةروس (15)
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 هللا ىلص هللا لوسر ثيدح ةياور ميظعت يف بدألا نم ماري ام ةياغ ىلع

 نوسلجيو «ةئيه نسحأب نوئيهتيو نوبّيطتيو نورهطتيف هتنسو ملسو هيلع

 .تالاحلا لمكأ ىلع مهو نوئّدَحُيو ءراقولاو عوشخلاب

 216 د د



 ثلاثلا بلطملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هب ةثاغتسالا ىف

 ريخ ةرايز يف ماقسلا ءافش» هباتك يف يكبسلا نيدلا يقت مامإلا لاق

 ةثاغتسالاو لسوتلا نسحيو زوجي هنأ ملعا :مالسلاو ةالصلا هيلع «مانألا

 كلذ زاوجو «ىلاعتو هناحبس هبر ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب عفشتلاو

 ءايبنألا لعف نم ٍةفورعملا «نيد يذ لكل ةيولعملا رومألا نم هنسحو
 لاقو .نيملسملا نم ماوعلاو ءاملعلاو نيحلاصلا فلسلا ريسو «نيلسرملاو

 نيب قرف ال :يوونلا مامإلل كسانملا ةيشاح يف يمتيهلا رجح نبا مامإلا

 نم هريغب وأ ملسو هيلع هللا ىلص هب هجوتلاو عفشتلاو ةثاغتسالاو لسوتلا ركذ

 .ًاضارعأ اهنوك عم لامعألاب لسوتلا زاوج درو هنأل «ءايلوألا اذكو ءايبنألا
 يف امهنع هللا يضر سابعلاب لسوت رمع نآلو «ىلوأ ةلضافلا تاوذلاف

 ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا ىنعم نوكي دقو .هيلع ركني ملو ءاقستسالا

 ثيدح يف حص دقو ءهلأس نم لاؤس ملعي يح وه ذإ هنم ءاعدلا بلط

 ىلص يبنلا ربق ىلإ لجر ءاجف رمع نمز يف طحق مهباصأ سانلا نأ ليوط
 هربخأو مونلا يف هاتأف . كتمأل يقستسا هللا لوسر اي :لاقف ملسو هيلع هللا

 رفعج ابأ نأ كلام مامإلا دنع حص دقو .كلذك ناكف ءَنْوَقسُي مهنأب

 هللا دبع ابأ اي :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم يف هل لاق روصنملا

 ّمِلو لاقف ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقتسأ مأ وعدأو ةلبقلا لبقتساأ
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 موي هللا ىلإ مالسلا هيلع مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وهو هنع كهجو فرصت

 ذِإ ْمُهّنَأ رلو# :ىلاعت لاق .هللا هعّْفشي هب عفشتساو هلبقتسا لب ؟ةمايقلا

 ابان هللآ اوُدَجَوَل ُلوُسّرلآ ْمُهَّل َرْفْعَتْساَو هللآ اوُرَفَْتْساَف كوُواَج ْمُهَسْفنَأ اوُمَلَظ
 .06 ميج

 نو ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا بلطل لدي اممو :هللا همحر لاق

 مكاحلا هجرخأ ام «مهريغو ءايلوألاو ءايبنألا ءحلاصلا فلسلا ةريس وه كلذ

 بر اي :لاق ةئيطخلا مدآ فرتقا امل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ :هححصو

 مدآ اي :لاقف .يل ترفغ ام الإ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم قحب كلأسأ

 كديب ينتقلخ امل كنإ براي :لاق ؟هقلخأ ملو ًادمحم تفرع كفيك

 ال :ًايوتكم شرعلا مئاوق ىلع تيأرف يسأر ٌتعفر كحور نم ّيف ٌتخفنو

 ٌّبحأ الإ كمسال فض مل كنأ تفرعف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ

 ءّيلإ قلخلا ٌبحأل هنإ مدآ اي تقدص : ىلاعت هللا هل لاقف .كيلا قلخلا

 يئاسنلا جرخخأو .كتقلخ امل دمحم الولو كل ترفغ دقف هقحب ينتلأس ذإو

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأ ًاريرض الجر نأ هححصو يذمرتلاو
 كل ريخ وهف ٌتربص ٌتكش نإو توعد ٌتئش نإ :لاق . ينيفاعي نأ هللا ٌّعْدا
 ينإ مهللا :ءاعدلا اذهب وعديف هةتوضو نسحيف ًاضوتي نأ هرمأف . عدآف :لاقف

 اي .ةمحرلا يبن ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ

 .يف هعفش مهللا «يل ىضقتل يتجاح يف يبر ىلإ كب هجوتأ ينإ .دمحم
 اذإ نحن لوقن نأ نسحألاو :لاق .رصبأ دقو ماقف :دازو يقهيبلا هححصو

 هللا ىلص هئادن ةمرحل ءدمحم اي لدب هللا لوسر اي :ءاعدلا اذهب انوعد

 هللا ىلص هحنيرصتل ىنثتسم ثيدحلا اذه يف ركذ امو .همساب ملسو هيلع

 5 ةيآلا ءاسنلا ةروس )00(
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 يخ يلمرلا باهشلا صصخو .هالجرلا كلذل هيف نذإلاب ملسو هيلع

 لدي امب نرتقي مل اذإ اميف همساب ملسو هيلع هللا ىلص هئادن ميرحت هيواتف

 .ملسو هيلع هللا ىلص هيلع مالسلاو ةالصلاك ميظعتلا ىلع

 يف ققحتو ءعامسألا ألمو رتاوتلاب تبثو ءعاذو عاش دق هنأ ملعاو

 ءدحأ ملسو هيلع هللا ىلص هب ثيغتسي ال هنأ عاقبلا عيمجو راصعألا رئاس

 ميظع هنع لوزيو «دئاوفلا ليلج هل لصحيو الإ «ىلاعت هللا ىلإ هب عفشتيو

 لصهأ نم دحأ هب كشي الو ؛ناهرب ىلإ جاتحي ال امم اذهو ءدئادشلا

 ,ملسو هيلع هللا ىلص هتافو دعبو هتايح يف ًاَدج ةريثك كلذ رابخأو «ناميالا

 جرف الإ بوركم هب ثاغتسا الو .هتجاح هللا هْغّلِب الإ جاتحم هيلإ أجتلا امف
 بمهاوملا» يف يئالطسقلا مامإلا كلذ ىلع مالكلا طسبو «هتبرك هللا

 هب نيثيغتسملا رابخأب ةنوحشم بتكلا هذهو «نيدلا ةمئأ نم هريغو «ةيئدللا

 يف مالظلا حابصم باتك اهنم «مهتاجاح ءاضقو ملسو هيلع هللا ىلص

 دمحم هللا دبع يبأ مامإلا فيلأت «مانملاو ةظقيلا يف مانألا ريخب نيثيغتسملا

 ايؤرب هبرك ٍجّرف نم رابخأب مالحألا ةيغب باتكو ,يناسُمِلَتلا نامعنلا نبا
 دقو «يبلحلا يلع نيدلا رونل ,مالسلاو ةالصلا هيلع مانملا يف ىفطصملا

 ءاهريغ اهيلإ تعمجو رابخألاو دئاوفلا نم امهيف ام عيمج ذخأب امهترصتخا
 نيملاعلا ىلع هللا ةجح يباتك نم عبارلا مسقلا نم يناثلا بابلا يف اهتركذو

 .ملسو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس تازجعم يف

 «ليج دعب ًاليج نيّيدهملا نيداهلا نيفراعلا ءاملعلا ةمثأ قفتا دقلو

 هيلع هب لسوتلا ناسحتسا ىلع .نآلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هدهع نم

 دعبو ةايحلا يف تاجاحلا ءاضق يف ىلاعت هللا ىلإ مالسلاو ةالصلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هب ثاغتسا نم نأ تابرجملا نم راض دقو «ثامملا

 نم عقي ام عمج ولو «تناك امهم هتجاح ىضقت ٍءاجتلا قدصو ٍةين صالخاب

 ضرما



 نيملسملا نم دحأ ولخي الو «ةريثك تادلجم غلبل رصمو رصع لك يف كلذ

 هثذح دحأل عقو وأ .هسفنب هل عقو نوكي نأ امإ كلذ نم ءيش ةفرعم نع

 هيلع ةالصلاب تلغتشاف ميسج ءالبو ميظع برك نيتنس ذنم ينأجاف دقو .هب

 عرسأب ينع هللا هجّرفف هب ىلاعت هللا ىلإ ةثاغتسالاو ملسو هيلع هللا ىلص

 يل لصحو «كلذ نم سانلا بجعتو ءريظن اهل قبسي مل ةبيجع ةفصب تقو

 هللا ىلص هتكربب كلذ نأ كش هبوشي ال يذلا نيقيلا نيملسملا نم يريغلو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءملسو هيلع

 216 دع
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 عبارلا بلطملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هترايز يف

 نباو يكبسلا نامامإلا مهنم ةلقتسم ًابتك اهلضف يف ءاملعلا فلآ

 ءاهيلع مالكلا يكبسلا طسبو «كلذ يف اهالقن يتلا ثيداحألا نمف .رجح

 هاور .«يتعافش هل تبجو يربق راز نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق

 : يكبسلا لاق .امهنع هللا يضر رمع نبا نع امهريغو يقهيبلاو ينطقرادلا

 ًارئاز ينءاج نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهنمو .حيحص وأ نسح وهو

 . :ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ يلع ًاقح ناك يترايز الإ ةجاح هلمعي ال

 و ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع امهريغو ينطقرادلاو يناربطلا هاور

 دعب يربق رازف ججح نمر : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهنمو .نكسلا نبا

 يضر رمع نبا نع هريغو ينطقرادلا هاور .«يتايح يف ينراز امنأكف يتافو

 ينرزي ملو تيبلا جح نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهنمو .امهنع هللا

 هللا يضر رمع نبأ نع هريغو لماكلا يف يدع نبا هاور (ينافج دقف

 هيلع هللا ىلص هلوق اهنمو .هنع هللا يضر سنآ نع ينطقرادلاو ءامهنع

 ينطقرادلا هاور .«ًاديهشو ًاعيغش هل تنك ةنيدملا ىلإ ينراز نم» : ملسو

 هل تنك ًايستحم ةنيدملاب» :ةياور يفو .امهنع هللا يو اشي مع نبا نع

 يف ناك ةنيدملا ىلإ ًابسحم ينراز نم» :ىرخأ يفو .«ًاديهشو ًاعيفش

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يقهيبلا امهاور ا موي يراوج
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 ًاعيفش هل تنك - ينراز نم وأ - يربق راز نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهنمو
 .«ةمايقلا موي نينمآلا يف هللا هثعب نيمرحلا دحأ يف تام نمو ءًاديهش وأ

 يليقعلا ظفاحلل ةياور يفو .هنع هللا يضر رمع نع يسلايطلا دواد وبأ هاور

 هل تنك يربق ىلإ يهتني ىتح ينراز نم» :امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 ٠ :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهنمو .«اعيفش :لاق وأ ءاديهش ةمايقلا موي

 هريغو يليقعلا رفعج وبأ هاور .«ةمايقلا موي يراوج يف ناك ًادمعتم ينراز
 ربصو ةنيدملا نكس نمو» :ةدايز ةياور يفو .باطخلا لآ نم لجر نع

 هيلع هللا ىلص هلوق اهنمو .«ةمايقلا موي ًاعيفشو ًاديهش هل تنك اهئالب ىلع

 يتعافش هل تبجو يربق راز نمو ءايح ينراز امنأكف اتيم ينراز نم» :ملسو

 .«رذع هل سيلف ينرزي مل مث ةعس هل يتمأ نم دحأ نم امو «ةمايقلا موي

 .هنع هللا يضر سنأ نع ةنيدملا لئاضف يف راجنلا نبا هاور

 امك .ةمألا تعمجأ دقو .«مظنملا رهوجلا» هباتك يف رجح نبأ لاق

 لضفأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هترايز نأ ىلع «؛ةمئألا نم دحاو ريغ هلقن

 ةرايزلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ امكو «يعاسملا حجنأو تابرقلا

 .«كلذ لعف ىلع مهريغو ءاملعلا نم نوملسملا عمجأ كلذك ءاهيلإ رفسلاو

 :مويلا ىلإو ءمهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا دهع نم اولازي مل سانلا ناف

 .هدعبو جحلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هترايز ىلإ قافآلا رئاس نم نوهجوتي

 تافاسم «ملسو هيلع هللا ىلص هترايز ىلإ رفسلا يف يأ ءهيف نوعطقيو

 نم كلذ نأ نيدقتعم .جهملا نولذبيو «لاومألا هيف نوقفنيو ءةقاش ةديعب

 .هأ تابرقلا مظعأ

 هربق ةرايزو :ةيكلاملا ةمثأ نم وهو ءءافشلا يف ضايع يضاقلا لاقو

 بغغرم ةليضفو ءاهيلع عمجم نيلسرملا نئس نم ةئس ملسو هيلع هللا ىلص

 مامإلا اهيلع عامجإلا ركذ نممو :يراقلا يلع الملا هحراش لاقو .اهيف
 لاق «ةيفنحلا ةمئأ نم مامهلا نبا مامإلاو «ةيعفاشلا ةمئأ نم يوونلا
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 ءافش هباتك يف يكبسلا مامإلا لقنو .ه | ةبجاو اهنإ :ليق لب :يراقلا

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هترايز نأ ةعبرألا بهاذملا ءاملع نع ماقسلا
 نم ةيدمحملا ةمآلا اهيلع تعمجأ ىتلا تابرقلا لجأو تاعاطلا لضفأ
 ْ . فلخلاو فلسلا

 ةرايزلا اوكرت نيريثك اندهاش دقلو :ىلاعت هللا همحر رجح نبا لاقو

 ىلع ترهظ ةسوسحم ةملظ كلذب لجو رع هللا مهثروأف اهيلع ةردقلا عم
 .ىلاعتو هناحبس هللا ةدابع نع مهتعطق تاريخلا نع ةرتفو «مههوجو

 مهيلع تيلغ نيريثك اندهاشو كلذ ىلع اوتام نأ ىلإ ايندلاب مهتلغشو
 مهضعب نع تربخأ دقلو :لاق .ًارهق ةرايزلا نم اوعنُم نأ ىلإ سانلا ملاظم
 لاز الف اهنع قئاع هعنم اهل زهجتي نأ دارأ املك هنأ ةفرشملا ةكم لهأ نم

 عيمج ذخأو هلاح زهجف اهبابسأ يف ذخأ نأ ىلإ ةرايزلا كرتب هنوخبوي سانلا

 ,ًابيرق مكقحلاو يلبق اوجرخأ :مهل لاقو ًاريثك ًافورصم مهيلع فرصو هلهأ
 فّلختف ءةشحاف ٍةرثكب مدلا بص هيلع بكري نأ دارأو هبوكرم زهج املف

 ريغل عقو دقو :لاق .نامرحلا مظعأب هملظ ةطساوب ءابف ةرايزلل هلهأ بهذو

 ىلإ لصو نأ ىلإ اهل رفاسو اهبابسأ يف ذخأ هنأ ًاضيأ ةملظلا نم دحاو

 ىأرو «مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ءةفيرشلا ةنيدملا نم بيرق

 نبأ :لوقي بكرلا ىلإ ةيوبنلا ةفيرشلا ةرجحلا ٍةَمَدَح ضعب جرخف اهراثآ
 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ هل لاقف ءهيلع لذف ؟نالف نب نالف

 ةرايزلل سانلا لمخد نأ ىلإ هسفن ىلع يكبي سلجف .هيلإ لخدت ال :كل

 راعلاو مدنلاو فسألا نم ةياغ ىلع رهو ًابئاخ مهعم عجرف هيلإ اوجرخو
 نأ ةرايزلا بابسأ يف كذخأ ليبق كل يغبني ٍئئئيحف :لاق .ملظلاو ةبآكلا

 ,كبونذل ٌةيحام ءاهطورشل ةيفوتسم ةحيحص ٌةبوت كاوجن يدي نيب مّدقت
 ةليسوو نيلسرملا ديس ةرضح يف لوثملا ىلإ كل ةلهؤم ,كبويعل ةرتاس
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .نيمآ نيمآ انل كلذ هللا ققح .نييبنلا
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 ىلاعت هللا ءاش نإ باجتسملا ءاعدلا اذهب باتكلا متخ

 مركألا كييبحو .مظعألا كمسإب كيلإ لسوتأو كلأسأ ينإ مهّللا
 ءراصعألاو راطقألا رئاس يف ةيدمحملا هتمأ ديؤت نأ ءملسو هيلع هللا ىلص

 رصنلا ماودب لضفتت نأو ءراهنلاو ليللا بقاعت ام يدمحملا هنيد ّرعتو

 كتينامحر دذمب دودمملا ؛هتفيلخو رصعلا اذه يف كتفيلخ ىلع دييأتلاو

 هافكو .هامحو هللا هرصن ءهتعيرشو كنيد ةمدخب مئاقلا كدبع «هتيناحورو

 ,هاياعرو هلامع عيمج هتمدخ نسحو هتعاطل قفوو .هئادعأو هداسح رش

 هللا ىلص «مركألا كبيبحو .مظعألا كمساب كيلإ لسوتأو مهّللا كلأسأو

 مهيلإ نسحأ نمو ءٌيِوُدو يدالوأو «ٌيدلاولو يل رفغت نأ .ملسو هيلع

 هيلع هراوج يف ةماقإلاو هترايز ةمعنب انيلع ْنمتو «ماثآلا عيمج «ّىلإو

 . ماتخلا نسح - لاوحألا نسحأ ىلع  هدنع انقزرت نأ ىلإ «مالسلاو ةالصلا
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 «ى وتحملا» سرهف

 (ةيدمحملا لئاضفلا» باتك يف ةدراولا تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا
 0 ل ل ل م ل م نمل م من م ا ل و م ا م م رون مق ءام ءءء مام ة لالال ةمدقملا

 ل لو ةيوبنلا هتريس صيخلت ىف ةمدقملا

 فورحلا ىلع ةبترم ِهقَي ةفيرشلا هئامسأ يف : لوألا بابلا

 ةثامنامثلا وحن ىهو

 7 ا ا م م م ا ا م ع ا ا م م ل ا لا تاهيبنت

 ٍئَيَع هلئاضف يف ةدراولا ةينآرقلا تايآلا يف : يناثلا بابلا

 راصتخاب يواضيبلا نم اهريسفتو
 هللا هاحوأ امو ةمدقتملا ةيوامسلا بتكلا يف درو اميف :ثلاثلا بابلا

 الا" .... نيثدحملا ةمئالاةياور نم ِِليَي هلئاضف نم نييبنلا ىلا ىلاعت

 ثيداحألا نم لي هنع هلئاضف يف درو اميف : عبارلا بابلا
 ان د ا ا ع مجعملا فورح ىلع ةبترم

 #١1 (نالصف وهو) ةفيرشلا هلئامش يف : سماخلا بابلا

 #١ لَو ةفيرشلا هتروص فصو يف :لوألا لصفلا

 للا ا ةميركلا هقالخا فصو يف :يناثلا لصفلا

 ١56 ...0. هلو هتازجعمو هتوبن لئالد نم ءيش ركذ يف :سداسلا بابلا



 0 لِي هتعاطو هب ناميالا بوجو يف :لوألا بلطملا

 ةيال م هناء ملم ءا ماء فاء الف لل هميظعتو هتبحم يف : ىناثلا بلطملا

 ا كو هب ةثاغتسالا يف :ثلاثلا بلطملا
 0 00 لَو هترايز يف : عبارلا بلطملا
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